
                                                       
Република Србија
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ 
ИМЕНОВАН ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ И 
ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ
23000 ЗРЕЊАНИН
Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
Телефон: 023/600-529, 064/64-66-523
Пословни број: И.Ив. 226/2018
Дана: 12. 06. 2019. године.

Јавни извршитељ Жељко Кесић, у поступку спровођења извршења извршног повериоца
"ZUBKI TRADE" DOO,  Мол,  ул.  ЈНА бр.  28,  МБ 20930977,  ПИБ 108097580,  кога заступа
Мирјана  Радулашки,  адвокат  из  Бечеја,  против  извршног  дужника  Владимир  Радовић,
Зрењанин, ул. Браће Фогароши бр. 115, ЈМБГ 2209987852503,  у складу са одредбом члана 237.
ЗИО, доноси:

З А К Љ У Ч А К 

Одређује се ПРВА јавна продаја путем усменог и јавнoг надметања  покретних ствари
пописаних и процењених на записник од 12. 06. 2098. године, и то: 

1. Телевизор марке “SAMSUNG”, бр.плен.марк. АА001508
Процењена вредност износи 8.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене

вредности и износи 5.600,00 динара.

2. Плакар, бр.плен.марк. АА001509
Процењена вредност износи 12.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене

вредности и износи 8.400,00 динара.

3. Клима марке “MIDEA”, бр.плен.марк. АА001510
Процењена вредност износи 10.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене

вредности и износи 7.000,00 динара.

4. Лампа, бр.плен.марк. АА001511
Процењена вредност износи 4.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене

вредности и износи 2.800,00 динара.

5. Бицикл, бр.плен.марк. АА001512
Процењена вредност износи 5.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене

вредности и износи 3.500,00 динара.

6. Усисивач, бр.плен.марк. АА001513
Процењена вредност износи 2.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене

вредности и износи 1.400,00 динара.

7. Веш машина марке “BEKO”, бр.плен.марк. АА001514
Процењена вредност износи 10.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене

вредности и износи 7.000,00 динара.

8. Слика, бр.плен.марк. АА0015015
Процењена вредност износи 3.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене

вредности и износи 2.100,00 динара.

9. Угаона гарнитура са клуб столом, бр.плен.марк. АА001516



Процењена вредност износи 20.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене
вредности и износи 14.000,00 динара.

10. Музички уређај, бр.плен.марк. АА001517
Процењена вредност износи 8.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене

вредности и износи 5.600,00 динара.

Продаја напред наведених покретних ствари одржаће се дана  03.  07. 2019. године са
почетком у 10,00 часова, у канцеларији јавног извршитеља Жељка Кесића на адреси Зрењанин,
Краља Александра I Карађорђевића бр. 15,  те се овим закључком позивате на продају.

Пописане ствари се продају у виђеном стању.  

Извршном дужнику и сваком другом лицу које има државину над пописаним стварима
забрањује се свако располагање истима. 

Све горе наведене покретне ствари се могу видети дан пре продаје, тј. дана 02. 07.
2019. године у временском периоду од 09,00 до 12,00 часова, што је лице које има државину
на пописаним покретним стварима дужно омогућити под претњом законских последица.

Заинтересована лица за разгледање ствари су дужна да се најаве најмање 48 часова пре
одржавања  лицитације извршитељу  путем  телефона  023/600-529 или  да  дођу лично  у
канцеларију јавног извршитеља.

Купац је дужан да код јавног извршитеља положи цео износ куповне цене у року од 15
дана од доношења закључка о додељивању покретне ствари, а по уплати купопродајне цене у
целости има право да преузме ствар. 

Ако  најповољнији  понудилац  с  јавног  надметања  не  плати  понуђену  цену  у  року,
закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и ствар додељује другом по реду
понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене и тако редом док се не исцрпе сви
понудиоци са списка из закључка о додељивању ствари.

Заинтересована лица су дужна да уплате јемство у висини од 1/10 процењене вредности
на наменски рачун јавног извршитеља број: 205-210319-19 са позивом на број: И.Ив. 226/2018,
до објављивања јавног надметања.

Закључак о продаји објавиће се на огласној табли Коморе јавних извршитеља најмање
15 дана пре одржавања продаје. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог закључка није 
дозвољен приговор.

Јавни извршитељ

_____________________
(Жељко Кесић)


