
 

 

 

 

 

 

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.А199/2016 

Дана: 06.12.2019. године 

 

Јавни извршитељ Лазар Секулић  за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца Јавно предузеће 

"Електропривреда Србије" Београд, Београд, ул. Балканска 13, МБ 20053658, ПИБ 

103920327, против извршног дужника Геза Ачаи, Бачко Петрово Село, ул. Др Имреа 

Киша бр. 105, ЈМБГ 0910960830039, ЕД: 1051119327, 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 12.11.2019. године), 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: није приступила, уредно позвана (након две неуспеле 

доставе, закључак достављен истицањем на огласну таблу надлежног суда, осмог дана 

од дана истицања – суд примио закључак дана 26.11.2019. године). 

 

Констатује се да је закључак о надметању за продају покретних ствари 

достављен огласној табли надлежног суда дана 12.11.2019. године, огласној табли 

Коморе јавних извршитеља дана 12.11.2019. године, електронској огласној табли 

надлежног суда дана 08.11.2019. године, електронској огласној табли Коморе јавних 

извршитеља дана 08.11.2019. године. 

 

ЗАПИСНИЧАР: Радомир Јелић, помоћник јавног извршитеља, 

 

Започето дана 06.12.2019. 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. теретно моторно возило RENAULT KANGOO, регистарских ознака SA016-ZY, беле 

боје 

 



процењена вредност износи 120.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од 

процењене вредности и износи 84.000,00 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 


