
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ И 

ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ 

ЛАЗАР СЕКУЛИЋ 

Бечеј Ул. Главна бр. 7  

Посл. бр. И.И. 77/2018 

Дана: 05.06.2019. године 

 

Јавни извршитељ Лазар Секулић за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца Млдб. Конрад Шафрањ, Бечеј, 

ул. Соње Маринковић бр. 2, ЈМБГ 2410990835110, чији су пуномоћници адв. Золтан 

Смиешко, Бечеј, Золтана Чуке 3, Законски заступник Мајка Ревенета Тот (Бивша 

Боршоди), Бечеј, Соње Маринковић бр. 2, адв. Тамаш Смиешко , Бачко Петрово Село, 

Патријарха Вићентија Проданова бр. 17, против извршног дужника Иштван Шафрањ, 

Бачко Петрово Село, ул. Душка Дујина бр. 013, ЈМБГ 2006975830018, објављује: 

 

ЗАПИСНИК О ДРУГОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

 Друго јавно надметање за продају некретнине:   

 

Р.бр. Опис непокретности 

Адреса 

непокре

тности 

Број 

листа 

Број кат. 

парцеле 

Катаста

рска 

општина 

Процењена 

вредност 

Датум 

проце

не 

1. Породична стамбена зграда 

површине107 кв.м. са 

земљиштем под зградом-објектом 

Земљиште уз зграду-објекат 

површине 5 а  

Њива I класе површине 60 кв.м.  

Укупне површине парцеле 5 а 27 

кв.м. грађевинског земљишта, у 

власништву 1/1 извршног дужника 

Ђуре 

Јакшића 

19, 

Бачко 

Петрово 

Село 

4531 1502 Бачко 

Петрово 

Село 

1.000.000,00 

РСД 

05.04.

2019. 

 

започета је дана 05.06.2019. године у 14.00 часова у канцеларији овог јавног 

извршитеља. 

 

Констатује се следећа уредност позива и присутност: 

1. пуномоћник извршног повериоца: уредно позван, није приступио (закључак 

о оглашавању примио лично дaна 13.05.2019. године) 

2. извршни дужник: уредно позван, није приступио (закључак о оглашавању 

истакнут на огласну таблу Основног суда у Бечеју дана 13.05.2019. године, те се сматра 

урученим дана 21.05.2019. године, у складу са чланом 36. ЗИО, а након неуспеле 

доставе 13.05.2019. године и остављеног обавештења дана 15.05.2019. године) 

записничар: Радомир Јелић, помоћник јавног извршитеља, 

 

Констатује се да је, у складу са чланом 174. ЗИО, закључак поступајућег Јавног 

извршитеља о оглашавању јавног надметања истакнут на огласној табли надлежног 



суда дана 13.05.2019. године и Коморе јавних извршитеља дана 14.05.2019. године, као 

и на електронској огласној табли суда дана 10.05.2019. године, односно интернет 

страници Коморе јавних извршитеља дана 09.05.2019. године. 

 

Констатује се да су испуњени услови, па се ОДРЖАВА ДРУГО ЈАВНО 

НАДМЕТАЊЕ за продају некретнине:  

Р.бр. Опис непокретности 

Адреса 

непокре

тности 

Број 

листа 

Број кат. 

парцеле 

Катаста

рска 

општина 

Процењена 

вредност 

Датум 

проце

не 

1. Породична стамбена зграда 

површине107 кв.м. са 

земљиштем под зградом-објектом 

Земљиште уз зграду-објекат 

површине 5 а 

Њива I класе површине 60 кв.м. 

 Укупне површине парцеле 5 а 27 

кв.м. грађевинског земљишта, у 

власништву 1/1 извршног дужника 

Ђуре 

Јакшића 

19, 

Бачко 

Петрово 

Село 

4531 1502 Бачко 

Петрово 

Село 

1.000.000,00 

РСД 

05.04.

2019. 

по почетној цени од 500.000,00 динара, што чини 50% од процењене вредности 

некретнине. 

 

Констатује се да није било усплата јемстава за јавно надметање. 

 

На основу тока јавног надметања, доноси се следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Констатује се да друго јавно надметање за продају непокретности: 

1. породична стамбена зграда број 1 заједно са земљиштем под зградом-објектом  

Р.бр. Опис непокретности 

Адреса 

непокре

тности 

Број 

листа 

Број кат. 

парцеле 

Катаста

рска 

општина 

Процењена 

вредност 

Датум 

проце

не 

1. Породична стамбена зграда 

површине107 кв.м. са 

земљиштем под зградом-објектом 

Земљиште уз зграду-објекат 

површине 5 а 

Њива I класе површине 60 кв.м. 

 Укупне површине парцеле 5 а 27 

кв.м. грађевинског земљишта, у 

власништву 1/1 извршног дужника 

Ђуре 

Јакшића 

19, 

Бачко 

Петрово 

Село 

4531 1502 Бачко 

Петрово 

Село 

1.000.000,00 

РСД 

05.04.

2019. 

није успела, те се исто закључује. 

 



Позива се извршни поверилац да одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема овог закључка, изабере: 

- намирење продајом непокретности непосредном погодбом или 

- намирење преносом права својине на непокретности, 

под претњом обуставе поступка, у складу са чланом 184. став 2. Закона о 

извршењу и обезбеђењу. 

 

 

Поука о превном леку: 

против овог закључка није 

дозвољен приговор. 

 

Довршено у 14:15 часова. 

                                  

 

Записничар                                         Јавни  извршитељ                          странке 

 

                      

 


