
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.Ивк.2213/2015 

Дана: 06.05.2021. године 

Јавни извршитељ Лазар Секулић за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ 

САД, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр. 69, МБ 20084600, ПИБ 104056656, 

(пословна јединица ЈП СРБИЈАГАС - РЈ Дистрибуција Кикинда, Кикинда, ул. Милоша 

Великог бр. 48), против извршног дужника Чедомир Жеравица, Радојево, ул. 7. јула 

бр. 92, ЈМБГ 2204970850068, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ средство спровођења извршења ПРОДАЈОМ НЕПОКРЕТНЕ 

СТВАРИ У ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ ПО ИЗБОРУ ИЗВРШНОГ 

ПОВЕРИОЦА и то 

 

Р.бр. Опис непокретности 

Потес/адреса 

непокретности 

Број 

листа 

Број 

кат. 

парцеле 

Катастарска 

општина 

1. Њива 2. класе – земљиште у 

грађевиснком подручју површине 10а 4 

кв.м. – без терета 

7. Јули 1579 1424 Радојево 

 

Тржишна вредност некретнине утврђена је закључком од 27.01.2021. године и 

износи 68.400,00 (шездесетосамхиљада четирсто) динара. 

 

Р.бр. Опис непокретности 

Потес/адреса 

непокретности 

Број 

листа 

Број 

кат. 

парцеле 

Катастарска 

општина 

2. Њива 2. класе -  земљиште у 

грађевиснком подручју површине 12а 26 

кв.м. – без терета 

7. Јули 1579 1426 Радојево 

 

Тржишна вредност некретнине утврђена је закључком од 27.01.2021. године и 

износи 100.200,00 (стохиљада двесто) динара. 

 

Предметна непокретност је слободна од и ствари.  

  

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

постоје други терети. 

 

Поступак: извршни поверилац уговара цену по слободном избору са одабраним 

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

телефоне 0230/422-081, 0230/424-365, 0230/315-608 или 0230/315-621 (Цветанка Дивјак, 

виши референт). Извршни поверилац ће одлуку о изабраном купцу доставити овом 

јавном извршитељу најкасније до 04.06.2021. године, а који је рок да се закључи уговор 



о продаји непокретности у поступку непосредне погодбе између овог јавног 

извршитеља и купца, 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 

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.Ивк.2213/15. 

 

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

Основног суда у Бечеју, 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. 

 

Лазар Секулић 

 


