
 

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.ИВ-55/2017 

Дана: 08.08.2019.године 

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

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца ДЕНИС ДРАГИЧЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА НИКОЛАС ГЛОБАЛ ВРДНИК, Врдник, ул. Карађорђева бр. 

19а, МБ 63050300, ПИБ 107873165, чији је пуномоћник адв. Немања Баљ, Нови Сад, Новосадског сајма 

5/11, против извршног дужника Милица Стоиљковић, Книћанин, ул. Партизанска бр. 95, ЈМБГ 

1712992855014, ради наплате новчаног потраживања у износу од 29.750,00 динара, доноси следећи: 

З А К Љ У Ч А К 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДРУГА ПОНОВЉЕНА ЈАВНА ПРОДАЈА путем усменог и јавног надметања 

покретне ствари пописане и процењене на записнику од дана 08.06.2019. године и то: 

1. КЛИМА УРЕЂАЈ марке TCL,  

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ствари на дан процене 08.06.2019. године износи 25.000,00 динара, 

ПОЧЕТНУ ЦЕНУ на другом јавном надметању чини 50% од процењене вредности, што износи 

12.500,00 динара. 

 

       Јавна продаја ће се одржати дана 06.09.2019. године са почетком у 11,00 часова у канцеларији  

јавног извршитеља Николине Шендер у Зрењанину, ул. Стевице Јовановића број 2, те се овим 

закључком позивају сва заинтересована лица на продају. 

       Заинтересована лица могу разгледати покретну ствар која је предмет продаје, сваког понедељка, до 

дана продаје ствари, у периоду од 12,00 часова до 15,00 часова, на адреси ул. Партизанска бр. 95 у 

Книћанину, чије је разгледање извршни дужник дужан да омогући, под претњом законских санкција.   

       Дужнику се забрањује свако располагање пописаним стварима. 

       На усменом и јавном надметању могу да учествују сва лица која до обављања јавног надметања, на 

рачун јавног извршитеља бр.285-2250310000037-78 са позивом на број И.ИВ-55/2017, положе јемство у 

износу од 10% процењене вредности покретне ствари, а на дан продаје јавном извршитељу приложе 

доказ о уплати јемства. 

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

покретне ствари.  

        Ако најповољнији понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену у року, закључком се 

оглашава да је продаја без дејства према њему и ствар се додељује другом по реду понудиоцу уз 

одређивање рока за плаћање понуђене цене и тако редом док се не исцрпе сви понудиоци са списка из 

закључка о додељивању ствари.  



       Овај закључак ће се 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 
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