
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. 4/2020 

Дана: 30.06.2020. године 

Јавни извршитељ Лазар Секулић за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца AGROINDUSTRIJSKA 

KOMERCIJALNA BANKA „AIK BANKA“ AKCIONARSKO DRUŠTVO 

BEOGRAD, Београд - Нови Београд, ул. Булевар Михаила пупина бр. 115Ђ, МБ 

06876366, ПИБ 100618836, против извршног дужника: Ратомир Црнојачки, Бечеј, ул. 

Петефи Шандора бр. 7, ЈМБГ 2412967830023, са Републиком Србијом као власником 

предметне непокретности које је дужно да трпи спровођење, а које заступа Државно 

правобранилаштво – одељење у Новом Саду, ради спровођења решења Основног суда у 

Бечеју 6. Ии-259/2019 од 06.01.2020. године, ради наплате новчаног потраживања, 

објављује: 

 

ЗАПИСНИК О ДРУГОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

 Друго јавно надметање за продају некретнинe: зграда број 1 - призмена 

породична стамбена зграда, површине 68 кв.м, власништво Републике Србије која је 

дужна да трпи намирење, на адреси у Бечеју, улица Серво Михаља 17, уписана у Лист 

непокретности број 5349 КО Бечеј, на парцели број 6962, процењене на 1,351.704,00 

(једанмилион тристопедесетједнахиљада и седамсточетири) динара, по почетној цени 

од 50% од процењене вредности, односно 675.852,00 (шестоседамдесетпетхиљада 

осамстопедесетдва) динара, започето је дана 05.06.2020. године у 12.00 часова у 

канцеларији овог јавног извршитеља. 

 

Констатује се следећа уредност позива и присутност: 

 

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

другој јавној продаји примио лично дaна 11.06.2020. године) 

 

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

другој јавној продаји примио лично дaна 10.06.2020. године) – лично, присутан 

извршни дужник 

 

3. лице које је дужно да трпи - Република Србија (, коју заступа Државни 

правобранилац - уредно позвана, није приступила (закључак о другој јавној продаји 

примилo дана 11.06.2020. године) 

 

записничар: Радомир Јелић, помоћник јавног извршитеља, 

 

Констатује се да је, у складу са чланом 174. ЗИО, закључак о оглашавању јавног 

надметања достављен електронској огласној табли Основног суда у Бечеју и 

електронској огласној табли Коморе јавних извршитеља дана 05.06.2020. године. 

 

Констатује се да су испуњени услови, али да до почетка другог јавног надметања 

није било уплата јемстава, те овај јавни извршитељ доноси следећи 

 



 

ЗАКЉУЧАК 

 

Констатује се да друго јавно надметање за продају непокретности није успело, 

те се исто закључује и налаже извршном повериоцу да одмах, а најкасније у року од 

15 дана од дана пријема овог закључка, изабере: 

 

- намирење продајом непокретности непосредном погодбом или 

 

- намирење преносом права својине на непокретности, под претњом обуставе 

поступка по питању предметне непокретности, у складу са чланом 184. став 2. Закона о 

извршењу и обезбеђењу. 

 

Поука о правном леку: 

Против овог закључка није дозвољен 

приговор. 

 

Довршено у 14:05 часова.              
                     

 

Записничар                                         Јавни  извршитељ                          странке 

 

                      


