
 

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.И-12/2016 

Дана: 12.09.2019.године 

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

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца ПД " Finance Consulting" доо Суботица, 

Суботица, ул. Корзо бр. 7А, МБ 20087838, ПИБ 104137375, против извршног дужника Снежана Хорват, 

Кикинда, ул. Стевана Синђелића бр. 151, ЈМБГ 0609967845013, ради наплате новчаног потраживања у 

износу од 88.327,00 динара, доноси следећи: 

З А К Љ У Ч А К 

        ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРВА ПОНОВЉЕНА ЈАВНА ПРОДАЈА путем усменог и јавног надметања 1/4 

дела непокретности која је уписана у лист непокретности број 3108 К.О. Кикинда на парцели број 20758, 

улица Стевана Синђелића број 151, и то 

породичне стамбене зграде и земљишта под зградом-објектом површине 27м2, и земљишта уз зграду-

објекат површине 2а 61м2, градско грађевинско земљиште, 

процењена вредност непокретности на дан процене 13.06.2019. године износи 88.500,00 динара  

почетну цену на првом јавном надметању чини 60% од процењене вредности, што износи 53.100,00 

динара. 

 

       Јавна продаја ће се одржати дана 03.10.2019. године са почетком у 13,00 часова у канцеларији  

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

закључком позивају сва заинтересована лица на продају. 

          На 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.И-12/2016, положе јемство у износу од 

10% процењене вредности непокретности, а на дан продаје јавном извршитељу приложе доказ о уплати 

јемства. 

         Понуђач са највећом понудом је дужан да плати цену по којој је непокретност продата одмах по 

објављивању резултата продаје. Ако понуђач са највећом понудом не положи продајну цену у 

предвиђеном року, јавни извршитељ ће прогласити продају том понуђачу без правног дејства и позвати 

другог по реду понуђача да купи непокретност. Ако ни тај понуђач не положи цену коју је понудио у 

одређеном року јавни извршитељ примењују ова правила и на трећег понуђача.  

       Овај закључак ће се објавити на огласној табли Коморе Јавних извршитеља и на огласној табли 

Основног суда у Кикинди, најмање 15 дана пре одржавања јавне продаје, а странке могу исти објавити и 

у средствима јавног информисања о свом трошку. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог закључка није дозвољен 

приговор. 

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

___________ 

Николина Шендер 
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