
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ 

ЛАЗАР СЕКУЛИЋ 

Бечеј, Главна бр. 7 

Тел. 065/677-5534; 069/170-9732 

Посл.бр. И.И.4/2020 

Дана 29.07.2020. 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, доноси следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ У ПОСТУПКУ 

НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ ПО ИЗБОРУ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА И ТО: 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. Почетна 

цена износи 50% процењене вредности, а по изјашњењу извршног повериоца. 

 

На горе наведеним непокретностима, изузев забележби залоге, поступка и 

спровођења извршења у овом поступку, не постоје уписане забележбе, односно терети. 

 

Поступак: извршни поверилац уговара цену по слободном избору са одабраним 

купцем, а евентуални купци понуде могу послати поштом на адресу извршног повериоца, 

на телефоне виших стручних сарадника запослених код извршног повериоца Татјане 

Марковић и Јанике Дрљевић: 011/2029-050 или на е-маил: kabinet@aikbanka.rs. Извршни 

поверилац ће са купцем склопити споразум о цени и року за плаћање цене, у складу са 

чланом 189. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 106/15, 

106/16, 113/17 и 54/19) – ЗИО и о томе обавестити овог јавног извршитеља. Уговор о 

продаји се закључује у складу са поменутим споразумом између купца и извршног 

повериоца, у року од 30 дана од дана доношења овог закључка, односно најкасније до 

27.08.2020. године. Са потписивањем уговора, овај јавни извршитељ ће донети закључак о 

додели, са роком за плаћање цене не дужи од 15 дана од дана доношења закључка о 

додељивању непокретности. По плаћању целокупне утврђене цене доноси се закључак о 

преносу непокретности у својину. 

 

Јемство, у узносу 15% процењене вредности непоркетности, односно износ од 

202.755,60 динара купац полаже непосредно пре закључења уговора о продаји у складу са 



чл. 185. став 3. ЗИО на на рачун овог Јавног извршитеља број 330-65000265-43, који се 

води код CREDIT AGRICOLE банка Србија А. Д. Нови Сад, са позивом на број И.И.4/20. 

 

Оглашавање: Овај закључак објавиће се на електронској огласној табли, односно 

интернет страници Основног суда у Бечеју и електронској огласној табли, односно 

интернет страници Коморе извршитеља. Странка може исти објавити и у средствима 

јавног информисања или обавестити посреднике у продаји, о свом трошку. 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог закључка није  

дозвољен приговор.      Ј А В Н И     И З В Р Ш И Т Е Љ 

 

 

____________________ 

                  Лазар Секулић 


