
žРЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ И 

ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ 

ЛАЗАР СЕКУЛИЋ 

Бечеј Ул. Главна бр. 7  

Посл. бр. И.Нт.137/2018 

Дана: 19.06.2020. године 

 

Јавни извршитељ Лазар Секулић  за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца Основни суд у Зрењанину, 

Зрењанин, ул. Кеј 2. октобра бр. 1, против извршног дужника Предраг М. Јовановић, 

Зрењанин, ул. Милентија Поповића бр. 103, ЈМБГ 1602980850033, ради наплате 

неплаћених судских таски, опомена и казнених такси, доноси следећи: 

 

ЗАПИСНИК О ПРВОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА  ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ 

 

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

достављен дана 15.06.2020. године путем електронске огласне табле Основног суда у 

Зрењанину) 

 

Констатује се да је закључак о надметању за продају покретних ствари 

достављен електронским огласним таблама надлежног суда и Коморе јавних 

извршитеља дана 28.05.2020. године. 

 

ЗАПИСНИЧАР: Радомир Јелић, помоћник јавног извршитеља, 

 

Започето дана 19.06.2020. године, у 13:00 часова. 

 

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

продају покретних ствари. 

 

ОДРЖАЋЕ СЕ ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ извршног дужника и то: 

1. ацетиленска и СО2 боца, 2ком 

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

процењене вредности и износи укупно 14.000,00 динара, 

2. Клима уређај беле боје, 1ком  

процењена вредност износи укупно 12.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од 

процењене вредности и износи укупно 8.400,00 динара, 

3. сателитски тањир са рисивером, 1 ком 

процењена вредност износи укупно 6.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од 

процењене вредности и износи укупно 4.200,00 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 друго јавно надметање ће 

се заказати само уколико извршни дужник прекрши споразум о отплати дуговања на 

рате, о чему ће бити донет посебан закључак. 

Довршено у 13:05 часова. 

 

Записничар                                         Јавни  извршитељ                          странке 


