
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. 86/2019 

Дана: 26.02.2020. године 

 

Јавни извршитељ Лазар Секулић за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца UDRUŽENJE GRAĐANA ZA 

ZAŠTITU TISE I RAZVOJ NAUTIČKOG TURIZMA "GRADIŠTE" NOVI BEČEJ, 

Нови Бечеј, ул. Тиска обала бб, МБ 08835411, ПИБ 103693698, чији је пуномоћник адв. 

Мирослав Јованов, Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића 27, против извршног 

дужника Горан (Сима) Јосимовић, Нови Бечеј, ул. Светозара Милетића бр. 26, ЈМБГ 

0912955850032, чији је пуномоћник ЗАК СУБАКОВ – адв. Слободан Злокица , Бечеј, 

Трг Ослобођења бр.3, ради спровођења решења Основног суда у Бечеју - Судске 

јединице у Новом Бечеју I-6 Ии-181/2019 од 12.09.2019. године, 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. њива 2.класе, површине 38а 11кв.м. 

њива 4. класе, површине 25а 82кв.м. 

укупне површине 63а 93кв.м. 

(власништво извршног дужника 1/1) 

Шимуђ 5003 12325 Нови Бечеј 

 

Процењена вредност утврђена је закључком од 21.01.2020. године и износи у 

износу од 819.038,52 (осамстодеветнаестхиљада тридесетосам и 52/100) динара, а 

почетну цена чини 70% од процењене вредности, односно износ од 573.326,97 

(петстоседамдесеттрихиљаде тристодвадесетшест и 97/100) динара. 

 

започета је дана 26.02.2020. године у 10.00 часова у канцеларији овог јавног 

извршитеља. 

 

Констатује се следећа уредност позива и присутност: 

 

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

оглашавању јавног надметања примио дана 03.02.2020. године)  

 

2. пуномоћник извршног дужника: уредно позван, није приступио (закључак о 

оглашавању јавног надметања примио лично дана 05.021.2020. године) 

 

3. имаоци права прече куповине 

- Патаки (Андраш) Катица - уредно позвана, није приступила (закључак о 

оглашавању јавног надметања примила дана 04.02.2020. 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 29.01.2020. 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 

10.15 часова. 

 

 

Записничар                                         Јавни  извршитељ                          странке 


