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Дана: 21.10.2019. године 

 

Јавни извршитељ Лазар Секулић за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 16, МБ 08649987, ПИБ 

102187302, кога заступа Покрајински јавни правобранилац, Нови Сад, БУлевар 

Михаила Пупина 16, против извршног дужника ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА 

"ПЛАСМАН ЕКО" КИКИНДА, Кикинда, ул. Башаидски друм бб, МБ 20139897, ПИБ 

104300872, кога заступају Мирко Иветић, директор, објављује: 

 

ЗАПИСНИК О ПРВОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

 Прво јавно надметање за продају некретнине – предмета спровођења извршења:  

 

А) Лист непокретности број 9657 К.О.Кикинда, на парцели број 21164/2, потес 

Град, укупне површине 2 ха 02 а 54 кв.м. и то: 

- 3/8 дела које је у својини извршног дужника: 

земљиште под зградом-објектом број 1, површине 20 а 04 кв.м, 

земљиште под зградом-објектом број 2, површине 97 кв.м, 

земљиште уз зграде-објекте, површине 5 а 00 кв.ма и 

њива 1. класе површине 1 ха 76 а 53 кв.м. (А и Б лист) 

- 3/8 дела које је у својини извршног дужника: 

објекат број 2 (објекат телекомуникација и информисања – ГВОЗДЕНИ АНТЕНСКИ 

СТУБ), изграђен без одобрења за градњу, површине 97 кв.м. (В лист) 

процењене вредности у износу од 6.723.750,00 динара на дан 28.08.2019. године, 

односно са почетном ценом у висини од 70%, односно 4,706.625,00 (четиримилиона 

седамстошестхиљада и шестодвадесетпет динара) 

 

Б) Лист непокретности број 14501 К.О.Кикинда, потес Град, укупне површине 2 ха 

12 а 33 кв.м. у 1/1 дела које је у својини извршног дужника: 

- на парцели број 21185/1, њива 1. класе, површине 9 а 03 кв.м. и 

- на парцели број 21185/2, њива 1. класе, површине 2 ха 03 а 30 кв.м. 

процењене вредности у износу од 6.500.000,00 динара на дан 28.08.2019. године, 

односно са почетном ценом у висини од 70%, односно 4,550.000,00 (четиримилиона 

петстопедесетхиљада динара) 

 

започета је дана 21.10.2019. године у 13.00 часова у канцеларији овог јавног 

извршитеља. 

 

Констатује се следећа уредност позива и присутност: 

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

оглашавању јавног надметања примио лично дана 26.09.2019. године)  

2. извршни дужник: уредно позван, приступила (закључак о оглашавању јавног 

надметања примио лично дана 26.09.2019. године) 

записничар: Радомир Јелић, помоћник јавног извршитеља, 



имаоци права прече куповине и то по основу сувласништва на некретнини на 

парцели број 21164/2: 

- Толицки (Витомир) Душан из Кикинде, Угљеше Терзина 97А - уредно позван, 

приступио (закључак о оглашавању јавног надметања примио лично дана 25.09.2019. 

године) 

- JET-COMPANY DOO KIKINDA, са седиштем у Кикинди, Михајла Пупина 11 - 

уредно позван, није приступио (закључак о оглашавању јавног надметања примио 

лично дана 26.09.2019. године) 

- MULTIKOM GROUP DOO BEOGRAD, са седиштем у Београду, општина 

Врачар, Београдска 54/7 - уредно позван, није приступио (закључак о оглашавању 

јавног надметања примио лично дана 25.09.2019. године) 

 - Татјана Ралић из Новог Сада, - уредно позвана, није приступила (закључак о 

оглашавању јавног надметања примила лично дана 28.09.2019. године). 

Констатује се да су обавештени и заложни повериоци и то: 

1. Република Србија - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Београд, Омладинских бригада 1, Београд 11070 - уредно позван, није приступио 

(закључак о оглашавању јавног надметања примио лично дана 25.09.2019. године) 

2. Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад - у стечају, Стражиловска 4 , Нови 

Сад - уредно позван, није приступио (закључак о оглашавању јавног надметања 

примио лично дана 27.09.2019. године) 

Констатује се да су јавној продаји присуствали и: 

- Мутавџић Игор из Кикинде, заинтересовани грађанин  

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

извршитеља о оглашавању првог јавног надметања примљен на огласној табли 

Основног суда у Кикинди дана 25.09.2019. године, односно оглашено на електронској 

огласној табли суда дана 25.09.2019. године, као и на огласној табли и интернет 

страници Коморе јавних извршитеља дана 25.09.2019. године, односно 24.05.2019. 

године. 

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

НАДМЕТАЊЕ за продају некретнине:  

 

А) Лист непокретности број 9657 К.О.Кикинда, на парцели број 21164/2, потес 

Град, укупне површине 2 ха 02 а 54 кв.м. и то: 

- 3/8 дела које је у својини извршног дужника: 

земљиште под зградом-објектом број 1, површине 20 а 04 кв.м, 

земљиште под зградом-објектом број 2, површине 97 кв.м, 

земљиште уз зграде-објекте, површине 5 а 00 кв.ма и 

њива 1. класе површине 1 ха 76 а 53 кв.м. (А и Б лист) 

- 3/8 дела које је у својини извршног дужника: 

објекат број 2 (објекат телекомуникација и информисања – ГВОЗДЕНИ АНТЕНСКИ 

СТУБ), изграђен без одобрења за градњу, површине 97 кв.м. (В лист) 

процењене вредности у износу од 6.723.750,00 динара на дан 28.08.2019. године, 

односно са почетном ценом у висини од 70%, односно 4,706.625,00 (четиримилиона 

седамстошестхиљада и шестодвадесетпет динара) 

 

Б) Лист непокретности број 14501 К.О.Кикинда, потес Град, укупне површине 2 ха 

12 а 33 кв.м. у 1/1 дела које је у својини извршног дужника: 

- на парцели број 21185/1, њива 1. класе, површине 9 а 03 кв.м. и 

- на парцели број 21185/2, њива 1. класе, површине 2 ха 03 а 30 кв.м. 

процењене вредности у износу од 6.500.000,00 динара на дан 28.08.2019. године, 

односно са почетном ценом у висини од 70%, односно 4,550.000,00 (четиримилиона 

петстопедесетхиљада динара) 
Констатује се да није било уплата јемства понудилаца за учешће у јавном 

надметању. 



 

Констатује се да је прво јавно надметања за продају покретних ствари одржано 

(уредна достава) али није успело (није било уплата јемства), те се заказује друго јавно 

надметање за УТОРАК, 19.11.2019. године у 12:00 часова, о чему ће бити донет 

посебан закључак. 

                                                                   

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ прво јавно надметање за продају непокретности и довршава у 

13.15 часова. 

 

 

Записничар                                         Јавни  извршитељ                          странке 

 

                      

 

 

 

 


