
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИРЕНА ЖИВКОВИЋ 

Именованa за подручје Вишег суда у Крушевцу и  

Привредног суда у Краљеву 

Крушевац,Бријанова 1/13 

Број предмета: И.И-513/2017 

Дана 03.08.2020.године 

З А П И С Н И К  

о првом јавном надметању за продају покретних ствари 

 

 Састављен дана 03.08.2020. године у Крушевцу у ул.Бријанова бр.1/13 у канцеларији јавног 

извршитеља Ирене Живковић у извршном предмету извршног повериоца Драги Арсић, Варварин, ул. УЛ. 

ГОРЊИ КАТУН, ЈМБГ 2210957781812 чији је пуномоћник адв. Горан Мацић, Варварин, Марина 

Мариновића бб, против Извршног дужника: Радмило Стефановић, Варварин, ул. ГОРЊИ КАТУН, ЈМБГ 

1707962781810, чије је пуномоћник адв. Милун Гајић из Варварина, у предмету спровођења извршења 

одређеног Решењем о извршењу  Основног суда Крушевац судска јединица Варварин ИИ.2268/2017 од 

23.11.2017. године измењеним Решењем Вишег суда у Крушевцу Гж.454/18 од 26.10.2018. године,  

 

ПРИСУТНИ СУ:  

 

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ: нико, достава уредна 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: нико, достава уредна 

 

ТРЕЋА ЛИЦА: нико 

 

Започето у 09.00 часова 

 

Јавни извршитељ потом врши проверу да ли су испуњени услови за одржавање јавног надметања.  

Констатује се да је надлежни суд доставио јавном извршитељу клаузулу правоснажности решења 

о извршењу дана 18.01.2019. године 

Констатује се да је закључак овог јавног извршитеља о оглашавању прве јавне продаје покретних 

ствари посл.бр. И.И.513/2017 од 20.07.2020. године уредно достављен пуномоћнику извршног 

повериоца дана 21.07.2020. године, уредно достављен пуномоћнику извршног дужника дана 

25.07.2020.године, да је истакнут на интернет страници Коморе јавних извршитеља Републике Србије 

дана 20.07.2020. године као и да је достављен огласној табли Коморе јавних извршитеља Републике 

Србије дана 27.07.2020. године.  

 Констатује се да су испуњени услови па се ОДРЖАВА ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за 

продају покретних ствари одређене закључком јавног извршитеља И.И.513/2017 од 20.07.2020. године.  

Констатује се да пре одржавања продаје није било уплата јемстава за учешће на данашњој јавној 

продаји.  

Констатује се да је прво јавно надметање за продају покретних ствари одржано али да није успело 

због недостатка заинтересованих купаца, те ће се даље поступити у складу са одредбама Закона о 

извршењу и обезбеђењу и заказати друго јавно надметање о чему ће бити донет посебан закључак.  

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ прво јавно надметање за продају покретних ствари и довршава у 09.15 часова. 

  

 

          ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

 

_____________________ 

Ирена Живковић 


