
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ 

ЛАЗАР СЕКУЛИЋ 

Бечеј, Ул. Главна бр. 7 
Тел. 021/691-0245; 065/677-5534 

Посл. бр. И.Ив.17/2019 

Дана: 04.07.2020. године 

 

Јавни извршитељ Лазар Секулић  за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUGE I EXPORT-IMPORT SP COMMERCE DOO 

KRAGUJEVAC, Крагујевац, ул. Кнеза Михаила бр. 278, МБ 06628184, ПИБ 101038670, 

кога заступају Законски заступник Срђан Пешић, адв. Зоран Симовић, Крагујевац, Андре 

Маринковић бр. 6, против извршног дужника Фатмир Дачај, Нови Бечеј, ул. Маршала 

Тита бр. 2, ЈМБГ 0304973950028, у поступку спровођења решења о извршењу Основног 

суда у Бечеју - Судске јединице у Новом Бечеју I 3. И Ив-61/2019 од 24.04.2019. године, 

доноси следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОГЛАШАВА СЕ ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ:  

 

Р.бр. Опис непокретности 

Адреса 

непокретности 

Број 

листа 

Број кат. 

парцеле 

Катастарска 

општина 

1. део парцеле број 2 - пословна зграда за 

коју није утврђена делатност – део 

објекта који има одобрење за употребу, 

површине 50 кв.м. 

Маршала Тита 

2, Нови Бечеј 

983 5638 Нови Бечеј 

 

Почетна цена чини 70% од процењене вредности, односо 630.000,00 

(шестотридесет хиљада) динара. 

 

НАЛАЖЕ СЕ РГЗ служби за катастар непокретности Нови Бечеј да изврши 

ЗАБЕЛЕЖБУ овог закључка, односно СПРОВОЂЕЊА Решења о извршењу 

Основног суда у Бечеју - Судске јединице у Новом Бечеју I 3. И Ив-61/2019 од 

24.04.2019. године ПРОДАЈОМ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА. 

 

Предметна непокретност је слободна од лица и од ствари. 

На горе наведеним непокретностима, изузев забележби поступка и спровођења 

извршења у овом поступку (упис 19.05.2020. године), постоји уписана следећа 

забележба: 

ЗАБЕЛЕЖБА СПОРА, ОДНОСНО ДРУГОГ ПОСТУПКА КОЈИ СЕ ВОДИ ПРЕД СУДОМ ИЛИ 

ВРШИОЦЕМ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА (ЗА ИСХОД МОЖЕ ИМАТИ УПИС ПРАВА) 

Датум уписа: 19.05.2020. 

Опис терета: НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧКА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА ДРАГАНА НИКОЛИЋА 

ИМЕНОВАНОГ ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ 

БРОЈ ПРЕДМЕТА: ИИ 3/17 ОД 19.05.2020. ГОДИНЕ УПИСУЈЕ СЕ ЗАБЕЛЕЖБА СПРОВОЂЕЊА 

ИЗВРШЕЊА НА НЕКРЕТНИНИ ВЛАСНИШТВО ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА ФАТМИР ДАЧАЈ, НОВИ 



БЕЧЕЈ, УЛ. МАРШАЛА ТИТА БР. 2, ЈМБГ:0304973950028, ПРОЦЕНОМ ВРЕДНОСТИ 

НЕПОКРЕТНОСТИ, ПРОДАЈОМ НЕПОКРЕТНОСТИ И НАМИРЕЊЕМ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА ИЗ 

ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ОДРЕЂЕНУ РЕШЕЊЕМ О ИЗВРШЕЊУ ОСНОВНОГ СУДА У БЕЧЕЈУ - СУДСКА 

ЈЕДИНИЦА НОВИ БЕЧЕЈ I-6И-263/2016 ОД 30.12.2016. ГОДИНЕ У КОРИСТ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА 

ЕURОВАNК АD, БЕОГРАД, ВУКА КАРАЏИЋА БР. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532 

НАЛАЖЕ СЕ јавном извршитељу Драгану Николићу из Зрењанина да овом 

јавном извршитељу достави доказ о датуму и тачном времену слања закључка којим је 

уписано решење о извршењум а ради утврђивања редослаеда намирења извршних 

повериолаца, односно редоследу настанка заложног права. 

Дужнику се забрањује свако располагање горе наведене непокретности. 

Време и место: Јавно надметање одржаће се у ПОНЕДЕЉАК, 31.08.2020. године 

са почетком у 10,00 часова у канцеларији овог Јавног извршитеља у Бечеју, ул. Главна бр. 

7, те се овим закључком позивате на продају. 

 Јесмтво: Најкасније 48 часова пре почетка усменог јавног надметања, сваки 

понудилац је дужан да код Јавног извршитеља положи доказ о уплаћеном јемству у висини 

десетине (10%) од процењене вредности непокретности (90.000,00 динара) 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.Ив.17/2019. Извршни поверилац и заложни 

поверилац ослобођени су полагања јемства уколико њихова потраживања достижу износ 

јемства и ако би се, с обзиром на њихов ред првенства и процењену вредност 

непокретности, износ јемства могао намирити из продајне цене. Понудиоцима чија понуда 

није прихваћена, јемство се враћа одмах после закључења јавног надметања, осим за 

другог и трећег понуђача, којима ће се јемство вратити одмах по полагању цене од стране 

најповољнијег понуђача, што важи и за имаоца права прече куповине. 

Плаћање понуђене цене: Понуђач са најбољом понудом је у обавези да уплати 

разлику цене између понуђење и износа јемства у року од 15 дана од дана доношења 

закључка о додељивању покретне ствари на поменути рачун овог јавног извршитеља, са 

позивом на број И.ИВ.17/2019. Непокретност може бити додељена купцу који на јавном 

надметању није било најповољнији понуђаш у складу са чланом 192. став 2. ЗИО. Тек по 

уплати купопродајне цене у целости, купац има право да упише право својине на 

непокретности. 

Лице које има законско или уговорно право прече куповине на непокретности која 

је предмет извршења продајом има првенство пред најповољнијим понудиоцем, ако на 

јавном надметању одмах по објављивању ко је понудилац најповољнији а пре доношења 

закључка о додељивању изјави да непокреност купује под истим условима као 

најповољнији понудилац, у складу са чл. 170 ст. 2 ЗИО. 

Оглашавање: Овај закључак објавиће се на електронској огласној табли Основног 

суда у Бечеју, најмање 8 дана пре одржавања продаје, као и на електронској огласној 

табли Коморе извршитеља најмаље 15 дана, а највише 30 дана пре дана одржавања јавног 

надметања, у складу са чл. 237 ЗИО. Странка може исти објавити и у средствима јавног 

информисања или обавестити посреднике у продаји, о свом трошку. 

 Напомена: Странке могу склопити споразум о продаји непокретности непосредном 

погодбом, али само у распону од објављивања закључка о продаји непокретности на 

јавном надметању, па до доношења закључка о додељивању непокретности после јавног 

надметања или доношења закључка којим се утврђује да друго јавно надметање није 

успело. Споразум није дозвољен док траје јавно надметање.   

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:     Ј А В Н И   И З В Р Ш И Т Е Љ: 

 

Против овог закључка није 

дозвољен приговор                                           Лазар Секулић 


