
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НИКОЛИНА ШЕНДЕР 

Именована за подручје Вишег суда у Зрењанину и 

Привредног суда у Зрењанину 

Стевице Јовановића бр.2, 23101, Зрењанин 

Посл.бр.: И.ИВК-429/2018 

Дана: 31.07.2019.године 

Јавни извршитељ Николина Шендер за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца "VIP MOBILE" д.о.о., Београд - Нови Београд, 

ул. Милутина Миланковића  бр. 1 /ж, МБ 20220023, ПИБ 104704549, чији је пуномоћник адв. Светлана 

Анђелковић - Милошевић, Београд, Косовска бр.34, против извршног дужника Илија Петровић, 

Банатско Аранђелово, ул. Вука Караџића бр. 78, ЈМБГ 3006995840242, ради наплате новчаног 

потраживања у износу од 34.829,54 динара, доноси следећи: 

З А К Љ У Ч А К 

         ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРОДАЈА непосредном погодбом покретних ствари пописаних и процењених на 

записнику од дана18.05.2019. године и то: 

1. ВЕШ МАШИНА марке ELIN,  

процењена вредност ствари на дан процене 18.05.2019. године износи 15.000,00 динара, 

2. ВЕШ МАШИНА марке BEKO,  

процењена вредност ствари на дан процене 18.05.2019. године износи 20.000,00 динара.  

 

Уговор о продаји пописаних покретних ствари са јавним извршитељем заинтересовано лице може 

закључити дана 29.08.2019. године у 12,00 часова у канцеларији јавног извршитеља Николине 

Шендер у Зрењанину, ул. Стевице Јовановића број 2, по почетној цени која не може бити нижа од 50% 

од процењене вредности ствари. 

Извршном дужнику и лицима која имају државину или претежење се забрањује свако располагање 

пописаним стварима. 

Јемство износи једну десетину процењене вредности покретне ствари и исто се положе јавном 

извршитељу на рачун бр. 285-2250310000037-78 са позивом на број И.ИВК-429/2018 непосредно пре 

закључења уговора. 

Јавни извршитељ закључује уговор о продаји покретне ствари са купцем, а у име и за рачун 

извршног дужника. Овај уговор о продаји не подлеже солемнизацији од стране јавног бележника. 

Купац је дужан да плати продајну цену у року од 5 дана од дана доношења закључка о додељивању 

покретне ствари. 

Овај закључак ће се доставити странкама и објавити на огласној табли Коморе јавних извршитеља 

и на електронској табли Коморе јавних извршитеља, док странке могу о свом трошку објавити закључак 

и у средствима јавног обавештења и могу о закључку обавести посреднике у продаји. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог закључка није дозвољен 

приговор. 

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

___________ 

Николина Шендер 

 


	З А К Љ У Ч А К

