
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАН НИКОЛИЋ 

Именован за подручје Вишег суда у Зрењанину и  

Привредног суда у Зрењанину 

Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 

Зрењанин 

Тел: 023/600-380 

Број предмета ИИВ 178/20 

Дана: 15.07.2021. године 

 

Јавни извршитељ Драган Николић, у извршном поступку извршног повериоца UniCredit 

bank Srbija AD Beograd, Београд, ул. Рајићева бр. 27-29, МБ 17324918, ПИБ 100000170, чији је 

пуномоћник адв. Др Немања  Алексић, Нови Сад, Грчкошколска 1, против извршног дужника 

Драгана Ђенић, Кикинда, ул. Војводе Путника бр. 155, ЈМБГ 0411976845013, ради извршења на 

основу чл. 83 Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. Гласник РС“,бр. 31/11 и 99/11) дана 

15.07.2021. године доноси следећи:  

ЗАКЉУЧАК  О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Утврђује се да је закључком број ИИВ 178/20 од дана 21.06.2021 године утврђена вредност 

непокретности извршог дужника и то:   

Општина: КИКИНДА 

Катастарска општина: НАКОВО лист непокретности број 1345 

23/0, Површина m2: 1354, Улица / Потес: МИЛОША ТИЦЕ, Врста земљишта: 

ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 

 Бр.дела парцеле: 1, Површина m2: 1354, Начин коришћења земљишта: ЊИВА 1. КЛАСЕ 

 24/1, Површина m2: 375, Улица / Потес: МИЛОША ТИЦЕ, Врста земљишта: 

ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 

 Бр.дела парцеле: 1, Површина m2: 44, Начин коришћења земљишта: ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ 

 Бр.дела парцеле: 2, Површина m2: 331, Начин коришћења земљишта: ЗЕМЉИШТЕ УЗ 

ЗГРАДУ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

 25/0, Површина m2: 1060, Улица / Потес: МИЛОША ТИЦЕ, Врста земљишта: 

ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 

 Бр.дела парцеле: 1, Површина m2: 1060, Начин коришћења земљишта: ЊИВА 1. КЛАСЕ 

ПОДАЦИ О ЗГРАДАМА И ДРУГИМ ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА (ОБЈЕКТИ НА 

ИЗАБРАНОМ ДЕЛУ ПАРЦЕЛЕ) 

Улица: Кућни број: Површина m2: Начин коришћења објекта:  



МИЛОША ТИЦЕ  44 ПОМОЋНА ЗГРАДА  

ОБЈЕКАТ ПРЕУЗЕТ ИЗ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ 

БЕЗ ТЕРЕТА  

У износу од 2.350.000,00 динара  

 

Заказује се ПРВО усмено и јавно надметање за дан 16.08.2021  године са почетком у 10 000020 

часова које ће се одржати у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у 

Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, улица  Војводе Петра Бојовића 21 

сп. 3 ст. 57 Зрењанин.  

Право учешћа имају сва заинтересована лица која до дана одржавања продаје на  рачун јавног 

извршитеља број 330-15007967-96 који се води код Crédit Agricole banka Srbija AD Novi Sad 

положе јемство у износу од 10% од процењене вредности.  

Полагања јемства су ослобођени извршни поверилац и заложни поверилац ако њихова 

потраживања достижу износ јемства и ако би се, са обзиром на њихов ред првенства и утврђену 

вредност непокретности тај износ могао намирити из куповне цене.  

На заказаном јавном надметању непокретност се не може продати испод почетне цене у износу од 

60% од утврђене вредности непокретности.  

Најповољнији понудилац је дужан да у року од од 15 дана понуђену цену исплати на наменски 

рачун  јавног извршитеља број број 330-15007967-96 који се води код Crédit Agricole banka Srbija 

AD Novi Sad и да на уплатници назначи горе наведени број предмета. 

Ако понуђач са највећом понудом не положи продајну цену у датом року јавни извршитељ ће 

прогласити продају том понуђачу без правног дејства и позвати другог по реду понуђача да купи 

лицитирану некретнину и положи у датом року његову понуђену продајну цену. Ако ни тај понуђач 

не положи понуђену продајну цену у датом року јавни извршитељ ће применити иста правила као 

иу односу на трећег понуђача.  

У случају да ни један од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену одмах по позиву 

јавног извршитеља, јавни извршитељ ће на захтев једне од странака огласити да прво рочиште није 

успело и заказаће нову продају.  

Понудиоцу чија понуда није прихваћена вратиће се јемство одмах по закључењу јавног надметања., 

осим за првог, другог и трећег понуђача а исти ће служити ради подмирења трошкова нових 

продаја, или пак разлике између постигнуте цене на претходној и новој продаји, а за случај да исти 

не буду служили наведеној сврси накнадно ће бити враћени и овим понуђачима.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог закључка није дозвољен приговор. 

 

Дна: 

1. Извршни поверилац 

2. Извршни дужник 

3. Архива-фајл 

4. Огласна табла суда 

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

______________ 

Драган Николић 
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