
   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ
ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ И
ПРИВРЕДНОГ СУДА У НОВОМ САДУ
ЈАСНА БРЧКАЛОВИЋ
Булевар ослобођења 92
Нови Сад

Посл.бр. И.И.18/19

ЗАПИСНИК О ПРВОЈ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

Састављен  дана  20.08.2019.  године  у  Новом  Саду,  Булевар  ослобођења  92,у
извршном предмету извршног повериоца НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ,
Сремска  3-5,  Београд,  МБ:1902958805060,  ПИБ:107588830,  против  извршног  дужника
СТОЈАН ЛАЗИЧИЋ, Мичуринова 3, Ђурђево, ЈМБГ:0603959700075 ради наплате новчаног
потраживања на основу веродостојне исправе

ПРИСУТНИ СУ:

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ: нико, достава уредна

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: нико, достава није уредна

ТРЕЋА ЛИЦА:нико

ЗАПИСНИЧАР: Јелена Маринковић

Започето у 11,00 часова.

Kонстатује  се да је  закључак  овог извршитеља посл.  бр.  И.И.18/19 од дана 22.07.2019.
године  којим  је  одређена  продаја  покретних  ствари јавним  надметањем  оглашен  на
огласној  табли  Коморе  јавних  извршитеља  дана  26.07.2019.  године,  као  и  да  достава
наведеног закључка за извршног дужника није уредна.

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



Констатује се да нису испуњени услови за одржавање првог јавног надметања.

Јавни извршитељ доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К

Прва јавна продаја путем усменог и јавног надметања покретних ствари ближе описаних у
Закључку овог Извршитеља о оглашавању прве јавне продаје посл.бр.И.И.18/19 од дана
22.07.2019.  године,  СЕ НЕЋЕ  ОДРЖАТИ,  имајући  у  виду  чињеницу  да  није  уредна
достава за извршног дужника, те нису испуњени процесни услови за одржавање исте.

Заказује се поновно прво усмено јавно надметање за дан 19.09.2019. године са почетком у
11,30 часова у канцеларији јавног извршитеља, ради продаје покретних ствари извршног
дужника пописаних на записник о попису и процени од дана 26.06.2019.године.

Констатује се да ће записник о јавној продаји, са закључком о одређивању поновног првог
јавног надметања, бити објављен на огласној табли Коморе јавних извршитеља, као и да ће
бити достављен странкама у поступку.
 
Довршено у 11,10 часова.

Јавни извршитељ                                        Записничар                                       Странке
     


