
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА У 

ЗРЕЊАНИНУ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ 

ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ 

МАТИЧНИ БРОЈ: 62673788 

ПИБ: 107340504 

Teл:023/522-166, 062/899-8850 

Посл.бр. И.И-99/2018 

Дана: 30.05.2019. године 

 

Јавни Извршитељ Јасмина Трбовић Станковић за подручје Вишег суда у Зрењанину и 

Привредног суда у Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца Томислав Цедлер, 

Орловат, ул. Пролетерска бр. 63, ЈМБГ 1404963850031, број рачуна 250-2170054161500-23 

који се води код банке EUROBANK А.Д. БЕОГРАД, чији је пуномоћник адв. Споменка 

Рељин Станојев, Зрењанин, Краља Петра Првог 3, против извршног дужника  DOO NOVI 

ŽIVOT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, ORLOVAT, Орловат, ул. Трг Уроша 

Предића бр. 1, МБ 08035687, ПИБ 104659688, ради наплате новчаног потраживања 772.200,00 

динара, доноси следећи: 

З А К Љ У Ч А К 

ОГЛАШАВА СЕ ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО: 

1. На парцели 500, број зграде 1, зграда пословних услуга, ПР1, објекат изграђен пре доношења 

прописа о изградњи објекта, Иве Лоле Рибара 

2. На парцели 654, број зграде 1, зграда пословних услуга, ПР1, објекат преузет из земљишне 

књиге, Уроша Предића-наведена зграда не постоји у природи 

3. На парцели 654, број зграде 2, помоћна зграда, ПР1, објекат изграђен пре доношења прописа о 

изградњи објекта, Уроша Предића 

све у власништву извршног дужника DOO NOVI ŽIVOT ZA POLJOPRIVREDNU 

PROIZVODNJU, ORLOVAT, МБ 08035687, ПИБ 104659688, приватна својина, обим удела 1/1. 

Закључком овог јавног извршитеља број И.И-99/2018 од дана 04.02.2019. године утврђена је 

вредност непокретности извршног дужника и то:  

1. Непокретности уписане у ЛН 1677 КО Орловат на парцели 654,број зграде 1,зграда пословних 

услуга,ПР 1,објекат преузет из земљишне књиге,Уроша Предића и на парцели 654,зграда 

2,помоћна зграда ПР 1,објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта Уроша 

Предића, и износи 1.570.997,50 динара или 13.271,98 еура на дан процене 



2. Непокретности уписане у ЛН 1677 КО Орловат,на парцели 500,број зграде 1,зграда пословних 

услуга,ПР 1,објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта,Иве Лоле Рибара и 

износи 2.396.362,50 динара или 20.245,00 еура на дан процене.  

Пуномоћник извршног повериоца предложио је продају непосредном погодбом, поднеском од 

дана 29.05.2019. године обзиром да ни на поновљеном јавном надметању није дошло до продаје 

дужникових непокретности ни за 50% од процењене вредности непокретности. 

Утврђује се да је закључком посл.бр ИИ-32/2019 од дана 25.03.2019. године извршни поверилац 

Радмила Мрачевић, кога заступа адвокат Марија Пријић из Зрењанина, приступио продаји 

непокретности. 

Понуде ће се прикупљати у затвореним ковертама са назнаком ИИ-99/2018  до дана 

18.06.2019.  године у 12 часова у канцеларији јавног извршитеља,адреса Кеј 2 Октобра 

13а,Зрењанин. Јавном отварању коверата приступиће се дана 18.06.2019.  године у 13:00 

часова. 

Јемство се полаже непосредно пре закључења уговора о продаји,уплатом на депозитни рачун 

јавног извршитеља 285-2250310000064-94 који се води код Sberbank ad. 

Цена непокретности се слободно уговара, а рок за плаћање цене не може бити дужи од 15 

дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности. 

Уговор о продаји непокретности може да се закључи у року од 30 дана од дана 

објављивања закључка о продаји непокретности непосредном погодбом. 

Ако се непокретност прода непосредном погодбом, извршни поверилац се сматра намиреним у 

видини постигнуте цене, али уколико је она нижа од 30% сматра се намиреним у износу од 30% 

од процењене вредности непокретности. 

 

 

  Ј А В Н И    И З В Р Ш И Т Е Љ 

 

Јасмина Трбовић Станковић 

 


