
 

 

 

 

 

 

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.Ивк.365/2018 

Дана: 15.07.2019. године 

 

Јавни извршитељ Лазар Секулић  за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ 

САД, Нови Сад, ул. Народног Фронта бр. 12, МБ 20084600, ПИБ 104056656, (пословна 

јединица ЈП СРБИЈАГАС - РЈ Дистрибуција Кикинда, Кикинда, ул. Милоша Великог 

бр. 48), против извршног дужника Јасминка Мујкић, Руско Село, ул. Братства 

јединства бр. 156, ЈМБГ 2710959845039, ради наплате новчаног потраживања доноси 

следећи: 

 

ЗАПИСНИК О ПРВОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА  ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ 

 

 

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ: није приступио, уредно позван (закључак о 

оглашавању примио дана 07.06.2019. године), 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: није приступио, уредно позван (закључак о оглашавању 

примио дана 07.06.2019. године). 

 

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

на огласној табли надлежног суда дана 10.06.2019. године, огласној табли Коморе 

јавних извршитеља дана 10.06.2019. године, на електронској огласној табли надлежног 

суда дана 07.06.2019. године, на електронској огласној табли Коморе јавних 

извршитеља дана 06.06.2019. године. 

 

ЗАПИСНИЧАР: Радомир Јелић, помоћник јавног извршитеља, 

 

Започето дана 15.07.2019. године, у 11:00 часова. 

 

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

продају покретних ствари. 

 

Констатује се да је за продају покретне ствари под редним бројем 1. двоклипни 

компресор, плаве боје, уплату јемства извршио Стојан Падејчев, из Кикинде, Угљеше 

Терзина 066, у износу од 10% процењене вредности, односно 3.000,00 динара, који је и 

присутан на јавном надметању. 

 

ОДРЖАВА СЕ ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ извршног дужника и то: 



 

1. двоклипни компресор, плаве боје,  1 ком. 

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

процењене вредности и износи 21.000,00 динара, 

 

2. аутомобилске гуме MICHELIN 205/55 R16, 4 ком. 

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

процењене вредности и износи 14.000,00 динара, 

 

3. риболовачки штап са машиницом, 10 ком. 

процењена вредност износи 50.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од 

процењене вредности и износи 35.000,00 динара, 

 

4. тросед, двосед и фотеља, беж-кожа, дрво, комплет 

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

процењене вредности и износи 42.000,00 динара, 

 

Констатује се да је за продају покретне ствари под редним бројем 1. двоклипни 

компресор, плаве боје, уплату јемства извршио Стојан Падејчев, из Кикинде, Угљеше 

Терзина 066, у износу од 10% процењене вредности, односно 3.000,00 динара, који је и 

присутан на јавном надметању. 

 

Констатује се да је једини понудилац покретне ствари под редним бројем 1. 

двоклипни компресор, плаве боје, прихватио почетну цену у износу од 21.000,00 

динара, те се на основу истог доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Додељује се покретне ствар двоклипни компресор, плаве боје једином понуђачу 

Стојан Падејчев, из Кикинде, Угљеше Терзина 066, ЈМБГ: 0805959840022 за износ од 

21.000,00 динара. 

 

Налаже се понуђачу Стојан Падејчев, из Кикинде, Угљеше Терзина 066, ЈМБГ: 

0805959840022 да изврши уплату износа разлике између најбоље понуђене и уплаћеног 

јесмтва у износу од 18.000,00 динара, у року од 15 дана на депозиотни рачун овог 

јавног извршитеља број 330-65000265-43 са позивом на број И.Ивк.365/18. 

 

За покретне ствари од 2. до 4. се констатује 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 11:15 часова. 

 

 

Записничар                                         Јавни  извршитељ                          странке 


