
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ 

И ПРИВРЕДНОГ СУДА У НОВОМ САДУ 

ТАМАРА ГУЦУЊА 

Нови Сад, Лазе Костића 2 

Тел.: 021/ 3000-790 

Посл. бр. И.Ивк. 2165/2012 

Дана: 29.05.2019. године 

 

 

Јавни извршитељ Тамара Гуцуња, у извршном предмету извршног повериоца ЈКП 

„ИНФОРМАТИКА“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, кога заступа Горан Д. Станивуковић, 

адвокат у Новом Саду, против извршног дужника САША ЛАЗОВИЋ, Нови Сад, професора 

Грчића 28, у складу са чланом 95-97. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“ 

бр.31/2011, 99/2011- др.закон, 109/2013 - одлука УС и 55/2014), ради наплате новчаног потраживања, 

на основу веродостојне исправе, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

Оглашава се ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА, путем усменог и јавног надметања, покретних ствари 

пописаних према записнику од 08.06.2017. године, и то: 

 

 

1. Путничко возило PEUGEOT 309, рег. ознаке NS 182-KW, 1991. год. произв., број 

шасије VF33CDJZ210351449 (пленидбена маркица АА41333 ) 

 

процењена вредност износи 30.587,50 динара, а почетна цена чини 60% процењене 

вредности и износи 18.352,50 динара. 

 

             Јавна продаја одржаће се дана 04.07.2019. године са почетком у 12,00 часова у канцеларији 

јавног извршитеља Тамаре Гуцуње на адреси Лазе Костића 2, Нови Сад, те се овим закључком 

позивате на продају. 

 

Дужнику се забрањује свако располагање пописаним стварима. 

 

Пре почетка усменог јавног надметања сваки понудилац је дужан да код јавног извршитеља 

положи доказ о уплаћеном јемству од 10% процењене вредности на наменски рачун Тамаре Гуцуње 

340-13003265-43, а који се води код „ERSTE BANK AD, Novi Sad“ банке.  

 

Купац је дужан да цену по којој је ствар продата положи на рачун извршитеља одмах по 

објављивању резултата продаје, а по уплати купопродајне цене у целости има право да преузме 

ствар. 

 

Овај zакључак објавиће се на Огласној табли и интернет страници Основног суда у Новом 

Саду и сајту Коморе извршитеља, најмање 8 дана пре одржавања јавне продаје. Извршни поверилац 

има право оглас објавити у средствима информисања о свом трошку. 



Заинтересована лица могу видети покретне ствари које су предмет продаје дана 28.06.2019. 

године, у периоду од 10 до 13 часова, на адреси извршног дужника. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог Закључка није дозвољен приговор. 

 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

 

 

                                                                                                     Тамара Гуцуња 
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