
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. А43/2016 

Дана: 15.07.2019. године 

- везано за: И.И.121/18 и И.Ивк.372/14 

Јавни извршитељ Лазар Секулић за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршних поверилаца 

Првог реда: Ђерђика Комароми Линтнер, Бачко Градиште, ул. Школска бр. 46, 

чији је пуномоћник адв. Миклош Силађи, Бечеј, Јована Поповића 1 

Другог реда ЈП "ВОДОКАНАЛ" БЕЧЕЈ, Бечеј, ул. Данила Киша бр. 8/а, МБ 

08069921, ПИБ 101981142, чији је пуномоћник адв. Александар Ђукић, Нови Сад, Дожа 

Ђерђа 2/6 и 

Трећег реда: Ержебет Вукчевић, Бачко Градиште, ул. Димитрија Туцовића бр. 

15, ЈМБГ 2109954835013, чији су пуномоћници адв. Заједничка Адвокатска 

Канцеларија "субаков И Партнери", Бечеј, Трг ослобођења бр. 3, адв. Мирјана В. 

Радулашки, Бечеј, Трг ослобођења бр. 3 

против извршног дужника Бориславка Угљеш, Бачко Градиште, ул. 

Партизанска бр. 56, ЈМБГ 2607971855036, објављује: 

 

ЗАПИСНИК О ДРУГОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

 Друго јавно надметање за продају некретнине:   

Р.бр. Опис непокретности 

Адреса 

непокрет

ности 

Број 

лист

а 

Бр. 

кат. 

пар 

Катаста

рска 

општин

а 

Процењена 

вредност Почетна цена 

1 зграда бр.1 – породична 

стамбена зграда површине 

120 кв.м. са земљиштем под 

зградом-објектом, зграда бр.2 

– помоћна зграда површине 6 

кв.м. са земљиштем под 

зградом-објектом, земљиште 

уз зграду – објекат површине 5 

ари и њива 1. класе површине 

6 кв.м. УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 6 

а 38 кв.м. у грађевинском 

подручју власништво 1/1 

извршног дужника 

Парти

занска 

56, 

Бачко 

Гради

ште 

1919

2 

1278/2 Бачко 

Градиш

те 

1,200.000,

00 

600.000,00 

започето је дана 15.07.2019. године у 12.00 часова у канцеларији овог јавног 

извршитеља. 

 



Констатује се следећа уредност позива и присутност: 

1. пуномоћник извршног повериоца првог реда: уредно позван, није 

приступио (закључак о оглашавању примио лично дaна 11.06.2019. године) 

2. пуномоћник извршног повериоца трећег реда: уредно позван, није 

приступио (закључак о оглашавању примио лично дaна 21.06.2019. године) 

3. извршни дужник: уредно позвана, није приступила (закључак о оглашавању 

примила лично дaна 07.06.2019. 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 10.06.2019. године и Коморе јавних извршитеља дана 11.06.2019. године, као 

и на електронској огласној табли суда дана 10.06.2019. године, односно интернет 

страници Коморе јавних извршитеља дана 07.06.2019. године. 

 

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: 

Р.бр. Опис непокретности 

Адреса 

непокретнос

ти 

Број 

лист

а 

Бр. кат. 

пар 

Катастарс

ка 

општина 

Процењена 

вредност 

1 зграда бр.1 – породична 

стамбена зграда површине 120 

кв.м. са земљиштем под 

зградом-објектом, зграда бр.2 – 

помоћна зграда површине 6 

кв.м. са земљиштем под 

зградом-објектом, земљиште уз 

зграду – објекат површине 5 ари 

и њива 1. класе површине 6 

кв.м. УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 6 а 

38 кв.м. у грађевинском подручју 

власништво 1/1 извршног 

дужника 

Партизанска 

56, Бачко 

Градиште 

1919

2 

1278/2 Бачко 

Градиште 

1,200.000,

00 

није успела, те се исто закључује. 

 

Позивају се извршни повериоци да одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема овог закључка, изаберу: 

 

- намирење продајом непокретности непосредном погодбом или 

 

- намирење преносом права својине на непокретности, 

 

која изјашњења ће бити узимана у обзир уколико се извршни поверилац 

претходног реда не изјасни, као и под претњом обуставе поступка, у складу са чланом 



184. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу, уколико се у датом року не изјасни ни 

један од поверилаца. 

 

Поука о правном леку: 

Против овог решења није дозвољена 

жалба. 

 

 

Довршено у 12:15 часова.                                  

 

Записничар                                         Јавни  извршитељ                          странке 

 

                      

 


