
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. 76/2019 

Дана: 17.01.2020. године 

 

Јавни извршитељ Лазар Секулић за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца Моника Сабо, Бачко Градиште, 

ул. Соње Маринковића бр. 20, ЈМБГ 2701980835028, чији је пуномоћник ЗАК Субаков-

Злоколица-Драпшин-Станојев-Радулашки, Бечеј, Трг ослобођења бр. 3, против 

извршног дужника Имре Сабо, Бачко Петрово Село, ул. Речо Јаноша бр. 34, ЈМБГ 

0208975830055, ради спровођења решења Основног суда у Бечеју 6 И И-161/2019 од 

15.08.2019. године и решења о накнади трошкова, објављује: 

 

ЗАПИСНИК О ПРВОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

 Прво јавно надметање за продају некретнине – предмета спровођења извршења:  

 

Р.бр. Опис непокретности 

Адреса 

непокретности Број листа 

Број кат. 

парцеле 

Катастарска 

општина 

1. Објекат број 1 - Породична стамбена зграда, 

приземна, површине 748 кв.м, у уделу 2/8 у 

својини извршног дужника 

Речо Јаноша 

34, Бачко 

Петрово Село 

132 354 Бачко Петрово 

село 

2. Објекат број 2 - помоћна зграда, приземна, 

површине 18 кв.м., у уделу 2/8 у својини 

извршног дужника 

Речо Јаноша 

34, Бачко 

Петрово Село 

132 354 Бачко Петрово 

Село 

3. Објекат број 3 - помноћна зграда, приземна, 

површине 23 кв.м. у уделу 2/8 у својини 

извршног дужника 

Речо Јаноша 

34, Бачко 

Петрово Село 

132 354 Бачко Петрово 

Село 

4. Земљиште у грађевинском подручју, под 

зградама-објектима од 1 до 3, као и уз 

зграде-објекте, површинбе 4 а 6 кв.м. у 

уделу 44/407 у својини извршног дужника 

Речо Јаноша 

34, Бачко 

Петрово Село 

132 354 Бачко Петрово 

Село 

 

Процењена вредност утврђена је закључком од 16.12.2019. године и износи 

150.000,00 (стопедесет хиљада) динара, а почетна цена чини 70% од процењене 

вредности, односно у износу од 105.000,00 (стопетхиљада) динара. 

 

започета је дана 25.02.2020. године у 12.00 часова у канцеларији овог јавног 

извршитеља. 

 

Констатује се следећа уредност позива и присутност: 



 

1. пуномоћник извршног повериоца: уредно позвана, приступила заменица 

(закључак о оглашавању јавног надметања примио лично дана 26.12.2019. године)  

 

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

оглашавању јавног надметања достављен дана 31.01.2020. године истицањем на 

електронској огласној табли надлежног основног суда) 

 

3. имаоци права прече куповине 

- Општина Бечеј, Бечеј, Трг ослобођења 2, коју заступа Општински јавни 

правобранилац (сувласник земљишта у обиму 231/407), - уредно позван, није 

приступио (закључак о оглашавању јавног надметања примио лично дана 03.02.2020. 

године) 

- Сабо (Имре) Симонета, Саве Ковачевића 16, Бачко Градиште, ЈМБГ: 

0407000805060 (сувласник земљишта у обиму 22/407 и зграда-објеката у обиму 1/8) - 

уредно позвана, није приступила (закључак о оглашавању јавног надметања примио 

препорученом поштом дана 10.02.2020. године) 

- млдб. Сабо (Имре) Себастиан, Речо Јаноша 34, Бачко Петрово Село, ЈМБГ: 

2212002800025 (сувласник земљишта у обиму 22/407 и зграда-објеката у обиму 1/8),  

млдб. Сабо (Имре) Флоренсија, Речо Јаноша 34, Бачко Петрово Село, ЈМБГ: 

2601007805048 (сувласник земљишта у обиму 22/407 и зграда-објеката у обиму 1/8) и  

млдб. Сабо (Имре) Имре, Речо Јаноша 34, Бачко Петрово Село, ЈМБГ: 1012009820053 

(сувласник земљишта у обиму 22/407 и зграда-објеката у обиму 1/8) примили путем 

пуномоћника законског заступника лично дана 31.01.2020. године, пуноможник 

присутан. 

 

4. Центар за социјални рад општине Бечеј - уредно позван, није приступио 

(закључак о оглашавању јавног надметања примио лично дана 31.01.2020. године) 

 

записничар: Радомир Јелић, помоћник јавног извршитеља, 

 

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

извршитеља о оглашавању првог јавног надметања достављен електронској огласној 

табли Основног суда у Бечеју  и Коморе јавних извршитеља дана 30.01.2020. године. 

 

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

НАДМЕТАЊЕ за продају некретнина из става 1.  

 

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 о чему ће бити донет посебан закључак. 

                                                                   

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ прво јавно надметање за продају непокретности и довршава у 

12.15 часова. 

 

 

Записничар                                         Јавни  извршитељ                          странке 


