СПИСАК НЕПОКРЕТНОСТИ
почетна
купопродајна
цена у еврима
на дан
процене

р.б.

непокретност

1

непокретности у Суботици, ул. Средња бр.
15, које чини 18/576 идеалних делова:
породичне стамбене зграде, брoj 1, укупне
површине 81 м2, помоћне зграде, брoj 2,
укупне површине 25 м2, обе постојеће на
кат. парц. бр. 17961/12 КО Нови Град, са
земљиштем које чини одговарајући идеални
удео кат. парц. бр. 17961/12 КО Нови Град,
укупне површине 614 м2, све уписано у ЛН
бр. 4789 КО Нови Град

2

сувласнички удео непокретности у
Аранђеловцу, ул. Краља Александра бр. 30,
који чине 3/8 идеалних делова: стамбено
пословне зграде, брoj 1, укупне површине
123 м2, постојеће на кат. парц. бр. 4411 КО
Аранђеловац, са земљиштем које чини
одговарајући идеални удео кат. парц. бр.
4411 КО Аранђеловац, укупне површине
123 м2, све уписано у ЛН бр. 7603 КО
Аранђеловац

11.380,00

3

сувласнички удео на непокретностима у
Милешеву, у ул. Бориса Кидрича бр. 3,
општина Бечеј које чини ½ идеалног дела:
породичне стамбене зграде, бр. згр. 1,
укупне површине 196 м2, помоћне зграде,
бр. згр. 2, укупне површине 45 м2, оба
постојећа на кат. парц. бр. 235 КО
Милешево, као и одговарајући идеални удео
земљишта које чини кат. парц. бр. 235 КО
Милешево, укупне површине 2522 м2, све
уписано у ЛН бр. 100 КО Милешево

5.288,57

4

сувласнички удео непокретности у Зајечару,
коју чини: 1/4 идеалног дела једнособног
стану, у ул. Николе Пашића 83/Б, 83/В, у
улазу бр. 2, у приземљу, уписаног као
посебан део бр. 1, корисне површине 33м2,
који се налази у стамбеној згради за
колективно становање,означеној као
објекат бр.1, постојећој на кат. парц. бр.
9301 КО Зајечар, уписаној у ЛН бр. 16807
КО Зајечар

807,22

3.992,27

терет

висина
депозита за
учешће у
поступку у
еврима

позив на број одобрења

подаци о сувласнику

2022746462920220301

Чапља Сабина из
Суботице, Чапља Јан из
Суботице, Ковач Бела
из Суботице, Павличек
Милан из Немачке,
Кудуски Стипан из
Немачке и Керестењи
Ласло из Суботице

1.138,00

2022746462920220302

Снежана Глишић из
Аранђеловца, Славица
Ђорђевић-Шмид из
Новог Београда и
Гордана Милојевић из
Београда

528,85

2022746462920220303

Симо Станковић из
Милешева

2022746462920220304

Душанка Јанковић из
Ниша и Сунчица
Вучетић Пајић из
Салаша – Зајечар

80,72

399,22

5

сувласнички удео непокретности у Новом
Саду, у ул. Беле њиве, који чини: 6/96
идеалног дела објеката и то: породичне
стамбене зграде број 1, укупне површине 84
м2, у ул. Беле њиве бр. 7, породичне
стамбене зграде број 2, укупне површине 38
м2, у ул. Беле њиве бр. 7/1, породичне
стамбене зграде број 3, укупне површине 78
м2, у ул. Беле њиве бр. 7/2, породичне
стамбене зграде број 4, укупне површине 44
м2, у ул. Беле њиве бр. 7/3, помоћне зграде
број 5, укупне површине 18 м2 и помоћне
зграде број 6, укупне површине 7 м2, ,
постојећих на кат. парц. бр. 8783 КО Нови
Сад I и земљишта уз зграду и други објекат,
укупне површине 185 м2, које чини кат.
парц. бр. 8783 КО Нови Сад I, све уписано у
ЛН бр. 12410 КО Нови Сад I

26.776,82

2.677,68

2022746462920220305

Јовица Величков из
Жабља, Бојан
Јовановић из Новог
Сада, Тамара Јовановић
из Новог Сада, Романца
Јовановић из Новог
Сада, Викентије
Јовановић из Новог
Сада, Стојан Лазић из
Новог Сада и Мирјана
Шакота из Новог Сада

6

непокретности у јавној својини Републике
Србије, које се налазе на територији
општине Димитровград, у месту Поганово,
а које чини удео од 1/4 идеалног дела
непокретности и то: породичнe стамбене
зграде, означене бројем 1, укупне површине
67 м2, помоћне зграде, означене бројем 2,
укупне површине 32м2, помоћне зграде,
означене бројем 3, укупне површине 9м2,
помоћне зграде, означене бројем 4, укупне
површине 10м2, помоћне зграде, означене
бројем 5, укупне површине 11м2, све
постојеће на катастарској парцели број
2043 КО Поганово, као и удео од 1/4
идеалног дела земљишта које чини
наведена катастарска парцела, укупне
површине 524 м2, све уписано у ЛН број
421 КО Поганово

627,88

62,78

2022746462920220306

Милан Милошев из
Ниша

7

непокретност коју чини сувласнички удео у
својини Републике Србије, уписан као јавна
својина од 2/4 удела пословне зграде за коју
није утврђена делатност број 1, површине у
габариту 80 м2, По+Пр, у улици Алексе
Маркишића бр. 82 у Сокобањи, постојећа
на кат.парц.бр. 4891/2 КО Сокобања, која је
уписана у ЛН бр. 4513 Сокобања, као и
грађевинског земљишта под зградомобјектом, површине 80м2, на кат.парц.бр.
4891/2 КО Сокобања, сразмерно уделу у
својини Републике Србије

19.348,12

1.934,81

2022746462920220307

Дејан Пејовић из
Сокобање и Јасмина
Пејовић из Сокобање

8

непокретност у јавној својини Републике
Србије, која се налази у Београду, у ул. 27.
марта број 28, коју чини 24/49 реалних
делова непокретности и то стана бр. 69, у
поткровљу, у површини од 24м2, а чија је
укупна површина 49м2, у објекту
постојећем на кат. парц. бр. 1792/5 КО
Палилула, уписаном у лист непокретности
број 2131 КО Палилула, под бр. 1 као
„стамбена зграда за колективно становање,
ул. Двадесетседмог марта 28“, а који стан је
као посебан део зграде уписан под евид бр.
69, као „стан 69, поткровље, корисне
површине 49м2“

36.740,72

3.674,07

2022746462920220308

Ковачевић Дејан из
Београда

9

непокретности које чини 2/3 идеалних
делова пословног простора који се налази у
породично - стамбеној згради у Земуну, у
ул. Бежанијска бр. 46, постојећој на
кат.парц.бр. 814 КО Земун, уписан као
"пословни простор за који није утврђена
делатност - други десно од пролаза гледано
са улице, укупне површине 26 м2, у
приватној својини Љиљане Недељковић са
1/3 идеалних делова и својини Републике
Србије са 2/3 идеалних делова" и
припадајући део земљишта у површини од
24,45 м2 од кат.парц.бр. 814 КО Земун,
укупне површине 535 м2, све уписано у ЛН
бр. 1863 КО Земун

38.056,40

3.805,64

2022746462920220309

Љиљана Недељковић
Миликић из Београда

10

сувласнички удео Републике Србије од
18/20 идеалног дела на пословном простору
пословних услуга, евиденциони бр. 1,
површине 76 m2, који се налази у објекту
бр. 1, у ул. Јаворска 1 у Ивањици,
постојећем на катастарској парцели бр.
1265 КО Ивањица, површине 173 m2, са
припадајућим грађевинским земљиштем

29.654,94

2.965,49

2022746462920220310

Олгица Ђурић и
Светлана Михаиловић
из Ивањице

непокретност у Београду, у ул. Париске
комуне бр. 2, коју чини 3/4 идеалних делова
стана бр. 16 на другом спрату, у површини
од 30,75 м2, а чија је укупна површина 41
м2, у објекту постојећем на кат.парц.бр. 279
КО Нови Београд, уписаном у ЛН бр. 1854
11
КО Нови Београд, под бр. 1 као "стамбена
зграда за колективно становање, ул.
Париске комуне бр. 2", а који стан је као
посебан део зграде уписан под евид бр. 16,
као "стан бр. 16, други спрат, двособан,
површине 41 м2

44.492,27

4.449,22

2022746462920220311

Александар Кодерић из
Београда

631,13

2022746462920220312

непокретности које се налазе у општини
Алексинац, насељу Корман, које чине:
објекат - остале зграде – ветеринарска
станица, бр. 1, површине у габариту 74 м2,
у ул. 7. бригаде, изграђена без одобрења за
12
градњу, постојећа на кат. парц. број 7194
КО Корман, са земљиштем које чини
реални удео од 1131/1149 кат. парц. бр.
7194 КО Корман, укупне површине 1149 м 2,
све уписано у ЛН бр. 539 КО Корман

6.311,31

Сви доспели, а
неизмирени
трошкови који су
евентуално
настали у вези са
коришћењем
непокретности,
до момента
уласка
најповољнијег
понуђача у посед
непокретности,
падају на терет
истог

