
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.71/2020 

Дана: 23.10.2020. године 

Јавни извршитељ Лазар Секулић за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНЕ - правни следбеник иза Фонда за развој АПВ, Нови Сад, ул. Булевар 

Михајла Пупина бр. 16, МБ 08649987, ПИБ 102187302, кога заступа Покрајински јавни 

правобранилац, Нови Сад, БУлевар Михаила Пупина 16, против извршног дужника 

Бошко Жељски, Ботош, ул. Торњански Гене бр. 66, ЈМБГ 0601951850024, чији је 

пуномоћник адв. Богдан Јуришић, Зрењанин, Јеврејска бр. 3а, доноси: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ СПРОВОЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА решења о извршењу Основног 

суда у Зрењанину 22 И-679/2011 од 28.03.2011. године  ПРОДАЈОМ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ ПО ИЗБОРУ 

ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА и то: 

 

- ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕКРЕТНИНАМА уписаним у Лист 

непокретности број 14259 К.О. Зрењанин I, на парцели број 3537, у Зрењанину, 

Марка Краљевића 19, и то: 

- објекат број 1: породична стамбена зграда, призмена, површине 110 кв.м, 

- објекат број 2: помоћна зграда, призмена, површине 29 кв.м, 

- објекат број 3: помоћна зграда, призмена, површине 20 кв.м, 

- објекат број 4: помоћна зграда, призмена, површине 14 кв.м, 

- објекат број 5: помоћна зграда, призмена, површине 14 кв.м, 

- објекат број 6: помоћна зграда, призмена, површине 19 кв.м, 

све у власништву 1/1 извршног дужника 

 

- ПРАВА КОРИШИЋЕЊА извршног дужника на земљишту под зградама – 

објектима, на земљишту уз зграде – објекте и њиву I класе, у Зрењанину, Марка 

Краљевића 19, а које је у својини Републике Србије, укупне површине 946 кв.м. 

 

Почетна цена износи 40% од процењене вредности, односно 2,832.000,00 

динара. 

 

Предметна непокретност није слободна од лица и ствари.  

  

На горе наведеним непокретностима, сем забележбе овог поступка извршења, не 

постоје други терети. 

 

Поступак: извршни поверилац уговара цену послободном избору са одабраним 

купцем, а евентуални купци понуде могу послати на адресу законског заступника 

извршног повериоца или на телефоне 021/521-177. Извршни поверилац ће одлуку о 

изабраном купцу доставити овом јавном извршитељу најкасније до 16.11.2020. године, 

а рок да се закључи уговор о продаји непокретности у поступку непосредне погодбе 

између овог јавног извршитеља и купца је 20.11.2020. године, све у складу са чл. 119. 



Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 31/11, 99/11 - др. закон, 

109/13 - УС, 55/14 и 139/14) – у даљем тексту: ЗИО (2011). 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. 

 

Јемство, у узносу од десетог дела (10%) процењене вредности покретне ствари 

купац полаже непосредно пре закључења уговора о продаји у складу са чл. 125. ЗИО 

(2011) 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.71/2020. 

 

Оглашавање: Овај закључак објавиће се на електронској огласној табли 

Основног суда у Кикинди (на основу места пребивалишта извршног дужника), као и на 

електронску огласну таблу Основног суда у Зрењанину (на основу месне надлежности 

према месту где се некретнина налази) и Коморе јавних извршитеља, најмање 8 дана 

пре рока за склапање уговора о продаји, у складу са чл. 119. ЗИО. Странка може исти 

објавити и у средствима јавног информисања или обавестити посреднике у продаји, о 

свом трошку. 

 

Увид: Заинтересована лица могу видети покретне ствари које су предмет 

продаје, у петак 13.11.2020. године од 14.00 до 15.00 часова, на адреси у Зрењанину, 

Марка Краљевића 19, а по уплати износа од 7.337,99 динара на име трошкова (5.897,99 

динара на име трошкова коришћења сопственог возила и 1.440,00 динара на име 

обављања радње спровођења ван канцеларије), на рачун овог јавног извршитеља број 

330-65000263-49 са позивом на број ИИ71/20-РАЗГЛЕДАЊЕ, најкасније до 10.11.2020. 

године, а које разгледање је извршни дужник дужан да омогући. Извршни дужник је 

у обавези да омогући одржавање радње разгледања покретних ствари у 

назначеном термину, под претњом новчаног кажњавања из члана 33. ЗИО (2011). 

 

УТВРЂУЈУ СЕ трошкови спровођења радње продаје непокретности 

непосредном погодбом у укупном износу од 8.640,00 динара, а у складу са чланом 34. 

ЗИО (2011) и то: на име трошкова доставе путем поште, износ од 1.440,00 динара и на 

име састављања закључка о непосредној погодби, састављање уговора о купопродаји 

и/или закључка о додели/изјашњењу и закључка о упису у својину и закључка о 

предаји непоскретности купцу у износу од 7.200,00 динара, а које трошкове сноси 

извршни дужник у складу са чланом 34. став 1. ЗИО (2011). 

 

 

Поука о правном леку:      ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

Против овог закључка 

није дозвољен приговор. 

 

Лазар Секулић 

 


