
 
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-22/2019 

Дана: 19.08.2019. године 

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

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца "LORENCIC" ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН), 

Београд - Земун, ул. Батајнички друм бб, МБ 20045701, ПИБ 103900875, број рачуна 170-

0000301141527-65 који се води код банке UNICREDIT BANK СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД, чији је 

пуномоћник адв. Љиљана Никодиновић, Београд, Краља Милутина бр. 37, против извршног дужника 

АЛЕКСАНДАР СТАНИШИЋ ПР ГР СТАНИШИЋ ГРАДЊА ЗРЕЊАНИН, 23101 ЗРЕЊАНИН, 

ул. Боре Микина бр. 5, МБ 63441465, ПИБ 108422676, ради наплате новчаног потраживања у износу 

од 262.930,48 динара, доноси следећи: 

З А К Љ У Ч А К 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА путем усменог и јавног надметања покретних 

ствари пописаних и процењених на записнику од дана 14.08.2019. године и то : 

1. АУТОМОБИЛ МАРКЕ „PEUGEOT 307 SW“ 2002. ГОДИШТЕ, БРОЈ ШАСИЈЕ 

VF33HRHSB82392319, РЕГИСТАРСКЕ ОЗНАКЕ ZR 093 EZ 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ствари на дан процене 14.08.2019. године износи 350.000,00 динара, 

ПОЧЕТНУ ЦЕНУ на првом јавном надметању чини 70% од процењене вредности, што износи 

245.000,00 динара. 

Јавна продаја ће се одржати дана 16.09.2019. 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. 

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-22/2019, 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 и интернет страници 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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