
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ КОСТАДИН РАДОВИЋ 

Зрењанин,  Трг др. Зорана Ђинђића 2/4 

023/521-077 

Посл.бр.  ИИ - 12/2020 

Дана:  11.02.2021. године 

Јавни извршитељ КОСТАДИН РАДОВИЋ у извршном поступку извршног повериоца 

АЛЕКСАНДАР ВАСИЉЕВИЋ, ЗЛАТИЦА, ГЛАВНА ББ, против извршног дужника 

МИЛАН ВАСИЉЕВИЋ, НОВИ БЕЧЕЈ, ЈОСИФА МАРИНКОВИЋА 93, доноси дана 

11.02.2021. године 

З А К Љ У Ч А К 

О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ спровођење извршења одлуком Основног суда у Зрењанину бр. 21 И. 

108/2018. заказивањем другог јавног надметања продаје непокретности. 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је Закључком Основног суда у Зрењанину бр. 21 И. 108/2018. од 

08.08.2019.године, утврђена вредност непокретности у износу од 948.000,00 динара, и то: 

 

- 1/2 удела на непокретности уписаној у лист непокретности бр. 1012 ко. Лазарево, парцела 

број 1921/12, земљиште под зградом-објектом површине 90м2 и земљиште уз зграду-

објекат површине 03а 90м2 у улици Главна бр. 29. породична стамбена зграда, спратности 

Пр+Пк. 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ на предметним непокретностима: 

 

- Сувласништво извршног дужника и Васиљевић Мирјане из Златице 

- Објекат изграђен без одобрења за градњу 

 

Продаја ће се одржати јавним надметањем у канцеларији јавног извршитеља, дана 

09.03.2021. године са почетком у 11:00 часова. 

 

На јавном надметању могу као понудиоци да учествују само лица која су положила 

јемство најкасније пола сата пре одржавања у износу од 10% утврђене вредности 

непокретности, односно за парцелу за коју се полаже јемство, уплатом на депозитни рачун 

Јавног Извршитеља 220-134424-49 који се води код Прокредит банке. 

 



Полагања јемства ослобођен је извршни поверилац, ако његово  потраживање достиже 

износ јемства и ако би се тај износ могао намирити из куповне цене. 

Понудиоцима чија понуда није прихваћена, вратиће се јемство одмах по закључењу јавног 

надметања, осим за другог и трећег понуђача. 

 

На другом надметању почетна цена износи 50% од утврђене вредности непокретности. 

 

Јавно надметање за продају непокретности одржаће се и ако буде присуствовао само један 

понудилац. Извршитељ може на предлог извршног повериоца или заложног извршног 

повериоца, одредити према околностима случаја да се јавно надметање за продају одложи, 

ако је присутан само један понудилац. 

 

Купац је дужан да понуђену цену положи код овог Јавног Извршитеља у року од 15. дана 

од дана одржане продаје, на депозитни рачун Извршитеља 220-134424-49 који се води код 

Прокредит банке, након чега ће му се предати предметна непокретност. Купац сноси све 

трошкове на име такси и пореза у складу са важећим прописима, а ради преноса права 

власништва. 

 

Ако је купац извршни поверилац чије потраживање не достиже износ постигнуте цене на 

јавном надметању и ако би се, с обзиром на његов ред првенства, могао намирити из цене, 

дужан је да на име цене положи само разлику између потраживања и постигнуте цене. 

 

Ако понуђач са највећом понудом не положи продајну цену у остављеном року, Јавни 

Извршитељ ће прогласити продају том понуђачу без правног дејства и позвати другог по 

реду понуђача да купи ту непокретност. Ако ни он не положи цену, правила ће се 

применити и на трећег понуђача. 

 

Уколико нико не положи продајну цену, Јавни Извршитељ ће поступити у складу са чл. 

171. и чл. 178. ЗИО. Из положеног јемства тих понуђача измириће се трошкови нове 

продаје и надокнадити евентуално разлика између цене постигнуте на ранијој и новој 

продаји. 

 

Правна поука: Јавни извршитељ 

Против овог закључка _________________________ 

није дозвољен приговор КОСТАДИН РАДОВИЋ 

 


