
 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ И 

ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ 

ЛАЗАР СЕКУЛИЋ 

Бечеј Ул. Главна бр. 7  

Тел. 021/691-0245; 065/677-5534 

Посл. бр. И.Ив.7/2017 

Дана: 19.06.2019. године 

 

Јавни извршитељ Лазар Секулић  за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ У ЛИКВИДАЦИЈИ, Бечеј, ул. Уроша Предића бр. 3, МБ 

08645701, ПИБ 101980993, чији су пуномоћници адв. Милош Срећковић, Нови Сад, 

Аугуста Цесарца 18, Ликвидациони управник Горан Матић, против извршног дужника 

Адмира Божић, Бечеј, ул. Цвете Гаврића бр. 18, ЈМБГ 2803976835010, ради наплате 

новчаног потраживања доноси следећи: 

 

ЗАПИСНИК О ПРВОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА  ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ 

 

 

ПУНОМОЋНИК ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА: није приступио, уредно позван 

(закључак о оглашавању примио дана 23.05.2019. године), 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: није приступила, уредно позвана (закључак о 

оглашавању примила дана 22.05.2019. године). 

 

Констатује се да је закључак о надметању за продају покретних ствари истакнут 

на огласној табли надлежног суда дана 23.05.2019. године, огласној табли Коморе 

јавних извршитеља дана 23.05.2019. године, на електронској огласној табли надлежног 

суда дана 22.05.2019. године, на електронској огласној табли Коморе јавних 

извршитеља дана 21.05.2019. године. 

 

ЗАПИСНИЧАР: Радомир Јелић, помоћник јавног извршитеља, 

 

Започето дана 19.06.2019. године, у 14:00 часова. 

 

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

продају покретних ствари. Констатује се да су, решењем овог јавног извршитеља од 

14.06.2019. године, а по делимично усвојеном приговору трећег лица, покретне ствари 

под редним бројевима 1. и 4. изузети из ове продаје, односно утврђено је 

недозвољеност извршења на њима. 

 

ОДРЖАВА СЕ ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ извршног дужника и то: 

 

2. собни тренажер FITMAX, 1 ком. 



процењена вредност износи 30.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од 

процењене вредности и износи 21.000,00 динара, 

3. Лаптоп САМСУНГ, 1 ком. 

процењена вредност износи 20.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од 

процењене вредности и износи 14.000,00 динара, 

5. машина за прање веша ГОРЕЊЕ, 1 ком. 

процењена вредност износи 20.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од 

процењене вредности и износи 14.000,00 динара, 

6. кожна гарнитура: тросед, двосед, фотеља, 1 ком. 

процењена вредност износи 100.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од 

процењене вредности и износи 70.000,00 динара, 

7. клима уређај МИДЕА, 1 ком. 

процењена вредност износи 30.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од 

процењене вредности и износи 21.000,00 динара, 

8. трпезаријске столице, браон еко-кожа, 6 ком. 

процењена вредност износи 60.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од 

процењене вредности и износи 42.000,00 динара, 

 

Констатује се да пре одржавања рочишта није било уплата јемства понудилаца 

за учешће у јавном надметању. 

 

Констатује се да је прво јавно надметања за продају покретних ствари одржано 

(уредна достава) али није успело (није било уплата јемства), а о заказивању другог 

јавног надметања за продају покретних ствари ће бити донет посебан закључак. 

 

Довршено у 14:15 часова. 

 

 

Записничар                                         Јавни  извршитељ                          странке 


