
   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИМЕНОВАНА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ И
ПРИВРЕДНОГ СУДА У НОВОМ САДУ
ЈАСНА БРЧКАЛОВИЋ
БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 92
21000 Нови Сад

Пословни број И.Ивк.823/17

                  ЗАПИСНИК О ПОНОВНОМ ПРВОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ
ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

Састављен дана 04.04.2019. године у Новом Саду, Булевар ослобођења 92, у извршном предмету
извршног  повериоца  ЈАВНО  КОМУНАЛНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  "ЧИСТОЋА"  НОВИ  САД,
Сентандрејски пут бр. 3, Нови Сад,  кога заступа Јелена Станић, адвокат у Новом Саду, против
извршног дужника РАДМИЛА АЛЕКСИЋ ПР РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОЛАЧА И ПЕЦИВА И
ТРГОВИНУ "PUSLA NO1" ПЕТРОВАРАДИН, Фрање Штефановића 4,  Нови Сад-Петроварадин,
ПИБ 108528246 МБ 63514764,  ради наплате новчаног потраживања, 

ПРИСУТНИ СУ:

Јавни извршитељ:
 Јасна Брчкаловић

Записничар:
Јелена Маринковић

Странке:

Извршни поверилац: нико, достава уредна

Извршни дужник: нико, достава уредна

Трећа лица: нико

Започето у 11,30

Kонстатује се да је закључак овог извршитеља посл. бр. И.Ивк.823/17 од дана 05.03.2019. године
којим је одређена продаја покретних ствари јавним надметањем оглашен на огласној табли Коморе
јавних извршитеља дана 07.03.2019.године, као и да је достава наведеног закључка за странке у
поступку уредна.

Констатује се да пре одржавања рочишта за јавну продају није било уплата јемства понудилаца за
учешће у јавном надметању.

Констатује се да су испуњени услови за одржавање поновног првог јавног надметања.



Јавни извршитељ доноси следећи:

З а к љ у ч а к

ОДРЖАЋЕ СЕ прво јавно надметање ради продаје покретних ствари извршног дужника означене
у  закључку  овог  извршитеља  о  оглашавању  прве  продаје  јавним  надметањем  посл.  број
И.Ивк.823/17 од дана 05.03.2019. године.

ОБЈАВЉУЈЕ СЕ почетак јавног надметања.

ПОЧЕТНА ЦЕНА од 70% од процење врености за 
1. Замрзивач дводелни “SAMSUNG”,бр.пленидбене маркице 000466,износи 24.500,00 динара.

2. Стаклена витрина, бр.пленидбене маркице 000476, износи 28.000,00 динара.

3. Микроталасна “GORENJE”, бр.пленидбене маркице 000463, износи 2.100,00 динара.

КОНСТАТУЈЕ СЕ да нема заинтересованих учесника за јавно надметање.

Закључује се јавно надметање.

Јавни извршитељ доноси следећи:
З а к љ у ч а к  

УТВРЂУЈЕ СЕ да јавно надметање није успело из разлога што није било заинтересованих лица за
учешће на данашњој лицитацији.

Јавни извршитељ доноси следећи:
З а к љ у ч а к  

ОДРЕЂУЈЕ СЕ друго  јавно  надметање за  наведене  покретне  ствари  и  исто  се  заказује  за  дан
25.04.2019.године са почетком у 12,00 часова.

Констатује  се  да  ће  записник  о  јавној  продаји,  са  закључком  о  одређивању  другог  јавног
надметања,  бити  објављен  на  огласној  табли  Коморе  јавних  извршитеља,  као  и  да  ће  бити
достављен странкама у поступку.

Довршено у  11,45  часова.

Јавни извршитељ                                        Записничар                                              Странке


