
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ И 

ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ 

ЛАЗАР СЕКУЛИЋ 

Бечеј Ул. Главна бр. 7  

Тел. 021/691-0245; 065/677-5534 

Посл. бр. И.Нт.46/2018 

Дана: 09.09.2019. године 

 

Јавни извршитељ Лазар Секулић  за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца Основни суд у Зрењанину, 

Зрењанин, ул. Кеј 2. октобра бр. 1, против извршног дужника Душан Раду, Елемир, ул. 

Његошева бр. 14, ЈМБГ 2011995850310, ради наплате неплаћених судских таски, 

опомена и казнених такси, доноси следећи: 

 

ЗАПИСНИК О ДРУГОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА  ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ 

 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: није приступио, уредно позван (закључак о оглашавању 

уручен дана 05.08.2019. године) 

 

Констатује се да је закључак о надметању за продају покретних ствари истакнут 

на огласној табли надлежног основног суда дана 12.08.2019. године, огласној табли 

Коморе јавних извршитеља дана 06.08.2019. године, на електронској огласној табли 

надлежног суда дана 02.08.2019. године, на електронској огласној табли Коморе јавних 

извршитеља дана 02.08.2019. године. 

 

ЗАПИСНИЧАР: Радомир Јелић, помоћник јавног извршитеља, 

 

Започето дана 09.09.2019. године, у 10:00 часова. 

 

Констатује се да су испуњени услови за одржавање другог јавног надметања за 

продају покретних ствари. 

 

ОДРЖАВА СЕ ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ извршног дужника и то: 

 

1. звучници CANIDAS, 2 ком.  

процењена вредност износи укупно 30.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од 

процењене вредности и износи укупно 15.000,00 динара и 

 

2. дрвена комода – махагони боје, 1 ком.  

процењена вредност износи укупно 25.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од 

процењене вредности и износи укупно 12.500,00 динара 

 

Констатује се да, пре одржавања рочишта, није било уплата јемства понудилаца 

за учешће у јавном надметању. 

 

На основу наведеног, овај јавни извршитељ доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 



 

Закључује се друго јавно надметање за продају покретних ствари: звучници CANIDAS, 

2 ком и дрвена комода – махагони боје, 1 ком, те се констатује да је јавна продаја била 

НЕУСПЕШНА. 

 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ПОСТУПКУ 

НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ И ТО: 

 

1. звучници CANIDAS, 2 ком.  

процењена вредност износи укупно 30.000,00 динара и 

 

2. дрвена комода – махагони боје, 1 ком.  

процењена вредност износи укупно 25.000,00 динара 

 

Поступак: јавни извршитељ уговара цену по слободном избору са одабраним 

купцем, а евентуални купци понуде могу послати на адресу овог јавног извршитеља, 

који ће одлуку о изабраном купцу донети најкасније до 20.08.2019. године, а који је рок 

да се закључи уговор о продаји покретних ствари у поступку непосредне погодбе 

између овог јавног извршитеља и купца, све у складу са чл. 96. ЗИО (30 дана). 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 покретних 

ствари. Уколико покретне ствари буду продате испод цене која износи 30% процење 

вредности, извршни поверилац ће бити намирен у износу од 30% процењене вредности. 

 

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

купац полаже непосредно пре закључења уговора о продаји у складу са чл. 103. ЗИО 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.Нт.46/18. 

 

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

Основног суда у Зрењанину, најмање 8 дана пре рока за склапање уговора о продаји, 

као и на огласној табли и интернет страници Коморе извршитеља најмање 8 дана пре 

рока за склапање уговора о продаји, у складу са чл. 96. и 97. ЗИО. Странка може исти 

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

свом трошку. 

 

Поука о правном леку: 

Против овог закључка 

приговор није дозвољен. 

 

Довршено у 10:05 часова. 

 

Записничар                                         Јавни  извршитељ                          странке 

 

 


