
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ И 

ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ 

ЛАЗАР СЕКУЛИЋ 

Тел. 021/691-0245; 065/677-5534 

Бечеј Ул. Главна бр9 

Посл.број: ИИВК423/2016 

Дана: 02.10.2020. године 

 

Јавни извршитељ Лазар Секулић  за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца Јавно Комунално Предузеће 

"7.Октобар" Нови Кнежевац, Нови Кнежевац, ул. Карађорђева бр. 49, МБ 08128260, 

ПИБ 101460125, против извршног дужника Зоран (Александар) Димовић, Нови 

Кнежевац, ул. Краља Петра 1 Карађорђевића бр. 54, ЈМБГ 2205981840206, ради наплате 

новчаног потраживања доноси следећи: 

 

                                                                   З А К Љ У Ч А К 

 

 ОГЛАШАВА СЕ ДРУГО УСМЕНО И ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за продају 

покретних ствари пописаних на записнику од 15.08.2019. године и то: 

 
1. комода дрвена - храстова , 1 ком 

процењена вредност износи 300.000,00 динара, а почетна цена чини 30% од 

процењене вредности и износи  90.000,00 динара и 

 

 

Дужнику се забрањује свако располагање пописаним стварима. 

 

Време и место: Јавно надметање одржаће се у ПЕТАК, 30.10.2020. године са 

почетком у 10,00 часова у канцеларији овог Јавног извршитеља у Бечеју, ул. Главна бр. 7, 

те се овим закључком позивате на продају. 

 

Јемство: Пре почетка усменог јавног надметања сваки понудилац је дужан да код 

Јавног извршитеља положи доказ о уплаћеном јемству од 10% од процењене вредности 

покрених ствари на јавном надметању 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.Ивк.423/2016. Извршни поверилац и заложни поверилац ослобођени су 

полагања јесмтва уколико њихова потраживања достижу износ јемства и ако би се, с 

обзиром на њихов ред првенства и процењену вредност ствари, износ јемства могао 

намирити из продајне цене. Понудиоцима чија понуда није прихваћена, јемство се враћа 

одмах после закључења јавног надметања, осим за другог и трећег понуђача, којима ће се 

јемство вратити одмах по полагању цене од стране најповољнијег понуђача.  

 

Плаћање понуђене цене: Купац је дужан да цену по којој је ствар продата положи 

јавном извршитељу одмах по објављивању резултата продаје, а по уплати купопродајне 

цене у целости има право да преузме ствар.  

 



Оглашавање: Овај закључак објавиће се на електронској огласној табли Основног 

суда у Зрењанину најмање 8 дана пре одржавања продаје, а извршни поверилац може исти 

објавити и у средствима јавног информисања, привремено о свом трошку. 

 

 Увид: Заинтересована лица могу видети покретне ствари које су предмет продаје, 

сваког радног дана на адреси извршног дужника, а које разгледање је извршни дужник 

дужан да омогући. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:       Ј А В Н И   И З В Р Ш И Т Е Љ: 

Против овог закључка није                                                      

дозвољен приговор. 

Лазар Секулић    

 

                             


