
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.423/2018 

Дана: 17.07.2019. године 

 

Јавни извршитељ Лазар Секулић  за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца БРАНТНЕР ОТПАДНА 

ПРИВРЕДА ДОО, Нови Бечеј, ул. Башаидски пут ББ, МБ 20104287, ПИБ 104179366, 

чији су пуномоћници адв. Војислав Мишчевић, Нови Сад, Дожа Ђерђа 2 Пошта 

СПЕНС Фах 27, Данијел Бероња, директор, Законски заступник Љубомир Илкић, 

против извршног дужника Стевица Иванов, Ново Милошево, ул. Генерала Драпшина 

бр. 36, ЈМБГ 0901966850075, доноси следећи: 

 

ЗАПИСНИК О ДРУГОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА  ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ 

 

 

ПУНОМОЋНИК ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА:  није приступио, уредно позван 

(закључак о оглашавању примио на 17.06.2019. године), 

 

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

примио дана 14.06.2019. године) 

 

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

на огласној табли Основног суда у Бечеју – судска јединица Нови Бечеј дана 

16.06.2019. године, огласној табли Коморе јавних извршитеља дана 13.06.2019. године, 

на електронској огласној табли надлежног суда дана 11.06.2019. године, на 

електронској огласној табли Коморе јавних извршитеља дана 10.06.2019. године. 

 

ЗАПИСНИЧАР: Радомир Јелић, помоћник јавног извршитеља, 

 

Започето дана 17.07.2019. године, у 14:00 часова. 

 

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

продају покретних ствари. 

 

ОДРЖАВА СЕ ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ извршног дужника и то: 

 

1. круњач, наранџасто-црвене боје, 1 ком. 

процењена вредност износи 20.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од 

процењене вредности и износи 10.000,00 динара, 

 

2. фијакер, црне боје са жутим точковима, 1 ком. 

процењена вредност износи 40.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од 

процењене вредности и износи 20.000,00 динара, 

 



Констатује се да, пре одржавања рочишта, није било уплата јемства понудилаца 

за учешће у јавном надметању. 

 

На основу наведеног, овај јавни извршитељ доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Закључује се друго јавно надметање за продају покретних ствари: круњач, наранџасто-

црвене боје, 1 ком и фијакер, црне боје са жутим точковима, 1 ком, те се друга јавна 

продаја оглашава НЕУСПЕШНОМ. 

 

Обавезује се извршни поверилац да се у року од петнаест (15) дана од дана 

пријема овог записника под претњом обуставе поступка, изјасни:  

 

- да ли да му се покретне ствари извршног дужника круњач, наранџасто-црвене боје, 1 

ком и фијакер, црне боје са жутим точковима, 1 ком, пренесу у својину и на тај начин 

намири у износу 30.000,00 динара, што чини 50% од процењене вредности или  

 

- да се ствари продају непосредном погодбом, све у смислу члана 243. Закона о 

извршењу и обезбеђењу, 

 

а под претњом обуставе поступка. 

 

Поука о правном леку: 

Против овог закључка 

приговор није дозвољен. 

 

Довршено у 14:15 часова. 

 

 

Записничар                                         Јавни  извршитељ                          странке 


