
Република Србија
ЖЕЉКО КЕСИЋ
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ 
И ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ
23000 Зрењанин, Краља А. I Карађорђевића бр. 15
Тел: 023/600-529, 064/64-66-523
Пословни број: И.НТ. 5/2017
Датум: 21. 05. 2020. године.

Јавни извршитељ Жељко Кесић,  у  поступку  спровођења извршења  извршног
повериоца Република Србија Основни суд у Зрењанину, Зрењанин, ул. Кеј 2.Октобра
бр. 1, против извршног дужника Милош Комадина, Чента, ул. Стевана Сремца бр. 3,
ЈМБГ 1103956303211, у складу са  одредбом члана 119. став 1. Закона о извршењу и
обезбеђењу,  доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К

Оглашава се ПРВА јавна продаја путем усменог и јавнoг надметања покретних
ствари извршног дужника пописаних на записник од дана 13. 05. 2020. године, и то: 

1. Косилица, бр. плен. маркице АА001953
Процењена  вредност  износи 4.000,00  динара,  а  почетна  цена  чини  60%  од

процењене вредности и износи 2.800,00 динара.

2. Апарат за варење, бр. плен. маркице АА001956
Процењена  вредност  износи 4.000,00  динара,  а  почетна  цена  чини  60%  од

процењене вредности и износи 2.800,00 динара.

3. Бушилица и брусилица, бр. плен. маркице АА001957
Процењена  вредност  износи 2.000,00  динара,  а  почетна  цена  чини  60%  од

процењене вредности и износи 1.400,00 динара.

4. Сто и баштенске столице, бр. плен. маркице АА001958
Процењена  вредност  износи 3.000,00  динара,  а  почетна  цена  чини  60%  од

процењене вредности и износи 2.100,00 динара.

Продаја  напред  наведених  покретних  ствари  одржаће  се  дана  17.  06.  2020.
године са почетком у 11,30 часова, у канцеларији јавног извршитеља Жељка Кесића
на адреси Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15,  те се овим закључком
позивате на продају.

Пописане ствару се продају у виђеном стању.  

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

Свако заинтересовано  лице за  учешће  на  јавном надметању може разгледати
покретне које су предмет ове продаје дана 16. 06. 2020. године, што је извршни дужник
дужан да омогући, у противном разгледање покретних ствари спровешће се принудним
путем уз асистенцију полиције. Лице које је заинтересовано за разгледање дужно је да



се најави јавном извршитељу путем телефона 023/600-529 најкасније до 15. 06. 2020.
године и да уплати  износ од  648,00 динара на рачун  Јавног извршитеља број:  205-
210315-31 код “Комерцијалне” банке АД Београд са позивом на број И.НТ. 5/2017 на
име трошкова разгледања покретних ствари.

Купац је дужан да код  извршитеља положи цео износ куповне цене одмах по
објављивању резултата продаје, а по уплати купопродајне цене у целости има право да
преузме ствар. 

Заинтересована лица су дужна да уплате јемство у висини од 1/10 процењене
вредности  на  наменски  рачун  извршитеља  број:  205-210319-19  са  позивом на  број:
И.НТ. 5/2017, најкасније 24 часа пре заказаног термина.

Присуство  продаји  неће  бити  омогућено  лицима  која  не  носе
заштитне маске и рукавице.

Закључак о продаји објавиће се на судској огласној табли најмање  8 дана пре
одржавања  продаје  и  на  интернет  страници  суда,  а  извршни  поверилац  може  исти
благовремено објавити у средствима јавног информисања, привремено о свом трошку. 

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

Јавни  извршитељ

______________________
(Жељко Кесић)


