
 

 

 

 

 

 

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.686/2017 

Дана: 10.09.2019. године 

 

Јавни извршитељ Лазар Секулић  за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца ЈАВНО КОМУНАЛНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ "8. АВГУСТ", Српска Црња, ул. Партизанска бб, МБ 20547987, ПИБ 

106205013, против извршног дужника Предраг Видак, Александрово, ул. Михајла 

Пупина бр. 38, ЈМБГ 1210967350603, 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 12.08.2019. године), 

 

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

примио дана 14.08.2019. године). 

 

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

на огласној табли надлежног суда дана 13.08.2019. године, огласној табли Коморе 

јавних извршитеља дана 13.08.2019. године, на електронској огласној табли надлежног 

суда дана 09.08.2019. године, на електронској огласној табли Коморе јавних 

извршитеља дана 08.08.2019. године. 

 

ЗАПИСНИЧАР: Радомир Јелић, помоћник јавног извршитеља, 

 

Започето дана 10.09.2019. године, у 13:00 часова. 

 

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

продају покретних ствари. 

 

ОДРЖАВА СЕ ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ извршног дужника и то: 

 

1. путничко моторно возило марке PEUGEOT, модел 307 SW, број шасије 

VF33HRHSB83346261, број мотора PSARHS10DYPS4017992, запремине мотора 1992 

ccm, снаге мотора 79 kW, година производње 2003, регистарских ознака ZR103-VU, 

сребро-металик боје 



процењена вредност износи 300.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од 

процењене вредности и износи 210.000,00 динара и 

 

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 13:05 часова. 

 

 

Записничар                                         Јавни  извршитељ                          странке 


