
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.Ив.25/2020 

Дана: 18.11.2022. године 

Јавни извршитељ Лазар Секулић за подручје Вишег и Привредног суда у Зрењанину, 

у извршном предмету извршног повериоца PROCREDIT BANK AD BEOGRAD, Београд, 

ул. Милутина Миланковића бр. 17, МБ 17335677, ПИБ 100000215, чији су пуномоћници 

адв. Заједничка Адвокатска Канцеларија Алексић Са Сарад , Нови Сад, Грчкошколска 1, 

адв. Ивана Мараш, Нови Сад, Грчкошколска бр. 1, против солидарних извршних дужника: 

Мартин Чанади, Тамаш Чанади, Мартина Чанади, као и Млт. Арон Чанади, Млт 

Јожеф Чанади, Млт Марцела Чанади и Млт Ален Чанади, чији је законски заступник 

мајка Мирела Чанади, у поступку спровођења решења о извршењу Основног суда у 

Кикинди - Судске јединице у Новом Кнежевцу I-3 Ив-1366/2014 од 18.12.2014. године, у 

складу са Законом о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 31/11, 99/11 - др. 

закон, 109/13 - УС, 55/14 и 139/14), доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ средство спровођења извршења ПРОДАЈОМ НЕПОКРЕТНОСТИ 

У УДЕЛУ ½ У СВОЈИНИ ИЗВРШНИХ ДУЖНИКА (као наследника пок. Јожефа 

Чанади)У ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ ПО ИЗБОРУ ИЗВРШНОГ 

ПОВЕРИОЦА и то 

 

Р б Опис непокретности Адреса  БрЛН Број КП Кат. општ. 

1. - објекат 1 – призмена породична 

стамбена зграда, објекат преузет из 

земљишне књиге, површине 57 кв.м. са 

земљиштем испод објекта/зграде 

- грађевинско земљиште у грађевинском 

подручју уз зграду/објекат површине 198 

кв.м. 

односно, парцеле (грађевинско 

земљиште у грађевинском подручју) 

укупне површине 255 кв.м. 

Јадранска 

23, Чока 

243 178 Чока 

2. земљиште у грађевинском подручју– 

њива 3. класе површине 280 кв.м. 

Јадранска, 

Чока 

243 177 Чока 

 

Тржишна вредност некретнине утврђена је закључком овог јавног извршитеља од 

13.07.2021. године и износи 275.000,00 динара. 

 

Предметна непокретност није слободна ни од лица, ни од ствари.  

  

Обавештавају се хипотекарни – заложни повериоци (Злата Рожа, Јасмина А. Рожа 

и Маја А. Драшковић, а преко свог пуномоћника) о овој продаји путем свог пуномоћника 

адв. Наталија Самарџић, Сента, Поштанска 4, као и Центар за социјални рад општине 

Чока узимајући у обзир да су странке у поступку и малолетна лица. 



НАЛАЖЕ СЕ адвокату Наталија Самарџић, као пуномоћник заложних 

поверилаца на овим уделима у некретнини да, овом јавном извршитељу што пре достави 

оставинско решење надлежног суда којим су њени клијенти проглашени наследницима 

потраживања по заложној-хипотекарној изјави и упису РГЗ СКН Чока на предметним 

уделима. 

 

Поступак: извршни поверилац уговара цену по слободном избору са одабраним 

купцем, а евентуални купци понуде могу послати на адресу пуномоћника извршног 

повериоца, на телефон 021/3000-800 или на е-маил aleksicsasaradnicima@lawofficealeksic.rs, 

најкасније до  петка, 09.12.2022. године. Извршни поверилац ће одлуку о изабраном купцу 

доставити овом јавном извршитељу најкасније до среде, 14.12.2022. године. ЗАКАЗУЈЕ СЕ 

рочиште за потписивање Уговора о купопродаји са изабраним купцем за ПЕТАК 

16.12.2022. године у 12.00 часова у канцеларији овог јавног извршитеља, у Бечеју, Главна 

7, све у складу са чл. 119. 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 

изабрани купац полаже најкасније непосредно пре закључења уговора о продаји у складу са 

чл. 125. ЗИО (2011) на на рачун овог Јавног извршитеља број 330-65000265-43, са позивом 

на број И.Ив.25/2020. 

 

Оглашавање: Овај закључак објавиће се на огласној табли и интернет страници 

Основног суда у Бечеју 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. 

 

 

 

Поука о правном леку:      ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

Против овог закључка 

није дозвољен приговор. 

 



 


		2022-11-18T11:45:25+0100
	ЛАЗАР СЕКУЛИЋ 007585920 Sign




