
 

На основу Решења РГЗ СКН Београд 1 бр. 952-02-21353/2012 од 08.01.2013. године и 

Решења број 952-02-22137/2012 од 08.02.2013. године, у складу са Чланом 35. Закона о 

хипотеци („Службени гласник РС“ бр. 115/2005 од 27.12.2005. године) и Сагласности 

Агенције за осигурање депозита 

 

Привредна банка Београд а.д.  Београд у стечају 
Београд, Булевар Краља Александра број 70 

 

ОГЛАШАВА АУКЦИЈСКУ ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Четворособан стан у два нивоа – ДУПЛЕКС, на повученом спрату стамбено-

пословног објекта у улици Бранка Крсмановића бр. 24, општина Звездара, 

Београд, површине 160 м2. 

 

Четврта аукцијска продаја одржаће се 22.04.2014. год. у 12.00  часова у просторијама 

Привредне банке Београд, у Београду, Булевар Краља Александра број 70.  

 

Почетна цена износи 168.000,00 ЕУР и плаћа се у динарској противвредности по 

средњем курсу НБС на дан продаје.  

 

Право на учешће имају сва правна и физичка лица која изврше уплату депозита у 

износу од  10% од почетне цене у динарској противвредности по средњем курсу НБС 

на дан продаје на рачун Привредне банке Београд у стечају број 780-265-93 најкасније 

до 21.04.2014. год. 

 

Депозит се урачунава у купопродајну цену. Сва заинтересована лица која изврше 

уплату депозита потписаће изјаву о губитку права на повраћај депозита у случају да на 

аукцијској продаји стекну статус купца, односно другог најбољег понуђача, док се не 

оконча поступак продаје. Учесницима који на аукцијској продаји нису стекли статус 

купца, односно другог најбољег понуђача, депозит ће бити враћен у року од три радна 

дана од дана одржавања аукцијске продаје. 
 

Купопродајни уговор се потписује и оверава пред надлежним судом на дан исплате 

купопродајне цене, а најкасније у року од 15 дана од дана проглашења купца.  
 

Продаја наведених непокретности врши се у виђеном стању без права на рекламацију. 

Порез на пренос апсолутних права, таксе и остале трошкове везане за продају 

предметне непокретности и пренос права својине сноси купац.  

 

Разгледање имовине заинтересованим лицима биће омогућено од дана објављивања 

огласа до дана продаје, по договору са хипотекарним повериоцем.  

 

За све додатне информације, заинтересована лица се могу јавити директно 

хипотекарном повериоцу Привредна банка Београд а.д. Београд у стечају, на телефоне 

+381 11 38-16-525, +381 11 38-16-520 сваког радног дана од 08:30 до 16:30 часова, или 

на е-маил адресе: blilic@pbb-banka.com, dbobic@pbb-banka.com .  
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