
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ И 

ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ 

ЛАЗАР СЕКУЛИЋ 

Бечеј Ул. Главна бр. 7  

Тел. 021/691-0245; 065/677-5534 

Посл. бр. И.И.109/2018 

Дана: 20.08.2019. године 

 

Јавни извршитељ Лазар Секулић  за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца Република Србија - 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, ул. Немањина 

бр. 22-26, МБ 17855140, ПИБ 108508191, кога заступа Државни правобранилац, Нови 

Сад, Сутјеска бр. 3, против извршног дужника Шандор Урбан, Бачко Петрово Село, 

ул. др.Петра Ђетајиа бр. 33, ЈМБГ 0807974830028, доноси следећи: 

 

ЗАПИСНИК О ДРУГОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА  ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ 

 

 

ЗАСТУПНИК ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА:  није приступио, уредно позван 

(закључак о оглашавању примио на 23.07.2019. године), 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: није приступиО, уредно позван (закључак о 

оглашавању примио на 23.07.2019. године) 

 

Констатује се да је закључак о надметању за продају покретних ствари истакнут 

на огласној табли Основног суда у Бечеју дана 24.07.2019. године, огласној табли 

Коморе јавних извршитеља дана 24.07.2019. године, на електронској огласној табли 

надлежног суда дана 23.07.2019. године, на електронској огласној табли Коморе јавних 

извршитеља дана 22.07.2019. године. 

 

ЗАПИСНИЧАР: Радомир Јелић, помоћник јавног извршитеља, 

 

Започето дана 20.08.2019. године, у 11:00 часова. 

 

Констатује се да су испуњени услови за одржавање другог јавног надметања за 

продају покретних ствари. 

 

ОДРЖАВА СЕ ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ извршног дужника и то: 

 

1. трактор BELARUS MTZ 820, регистарских ознака BČAAT-51, број шасије: 466573, 

број мотора 402011, 1998. годиште, зелене боје,  1 ком. 

процењена вредност износи 1,000.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од 

процењене вредности и износи 500.000,00 динара, 

 

Констатује се да, пре одржавања рочишта, није било уплата јемства понудилаца 

за учешће у јавном надметању. 

 

На основу наведеног, овај јавни извршитељ доноси следећи 

 



ЗАКЉУЧАК 

 

Закључује се друго јавно надметање за продају покретних ствари: трактор BELARUS 

MTZ 820, регистарских ознака BČAAT-51, број шасије: 466573, број мотора 402011, 

1998. годиште, зелене боје, те се друга јавна продаја оглашава НЕУСПЕШНОМ. 

 

Обавезује се извршни поверилац да се у року од петнаест (15) дана од дана 

пријема овог записника под претњом обуставе поступка, изјасни:  

 

- да ли да му се покретне ствари извршног дужника: трактор BELARUS MTZ 820, 

регистарских ознака BČAAT-51, број шасије: 466573, број мотора 402011, 1998. 

годиште, зелене боје, пренесу у својину и на тај начин намири у износу 500.000,00 

динара, што чини 50% од процењене вредности или  

 

- да се ствари продају непосредном погодбом, све у смислу члана 243. Закона о 

извршењу и обезбеђењу, 

 

а под претњом обуставе поступка. 

 

Поука о правном леку: 

Против овог закључка 

приговор није дозвољен. 

 

Довршено у 11:05 часова. 

 

 

Записничар                                         Јавни  извршитељ                          странке 


