
 

 

 

 

 

 

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.43/2018 

Дана: 12.09.2019. године 

 

Јавни извршитељ Лазар Секулић  за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца NAFTACHEM PETROL 

DOO, 21208 СРЕМСКА КАМЕНИЦА, ул. Војводе Путника бр. 79, МБ 21118427, ПИБ 

109049843, чији су пуномоћници адв. Александар Ковачевић, Нови Сад, Јована 

Ђорђевића бр.11, адв. Адвокатска Канцеларија "ковачевић И Партнери", Нови Сад, 

Јована Ђорђевића бр. 11, против извршног дужника Јанко Лабат, Арадац, ул. Јанка 

Чмелика бр. 113, ЈМБГ 1309953850014, 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 16.08.2019. године), 

 

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

примио дана 16.08.2019. године). 

 

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

на огласној табли надлежног суда дана 15.08.2019. године, огласној табли Коморе 

јавних извршитеља дана 15.08.2019. године, на електронској огласној табли надлежног 

суда дана 13.08.2019. године, на електронској огласној табли Коморе јавних 

извршитеља дана 13.08.2019. године. 

 

ЗАПИСНИЧАР: Радомир Јелић, помоћник јавног извршитеља, 

 

Започето дана 12.09.2019. године, у 10:00 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. тракторска приколица зелене боје 

процењена вредност износи 250.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од 

процењене вредности и износи 175.000,00 динара 



 

2. клима уређај SIMBIO, беле боје 

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

процењене вредности и износи 14.000,00 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 10:05 часова. 

 

 

Записничар                                         Јавни  извршитељ                          странке 


