
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Николина Шендер 

Именована за подручје Вишег суда у Зрењанину  

и Привредног суда у Зрењанину 

Стевице Јовановића бр.2, Зрењанин 

Посл.бр. ИИВ 59/18 (ИИВ 60/18) 

Дана: 28.05.2020. године 

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

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД, Београд, ул. 

Булевар Зорана Ђинђића бр. 50а/б, МБ 07552335, ПИБ 100000303, чији је пуномоћник адв. Др Немања  

Алексић, Нови Сад, Грчкошколска бр. 1, против извршног дужника Чаба Бенде, Бечеј, ул. Јожефа Атиле бр. 

142, ЈМБГ 0410970830042, ради наплате новчаног потраживања у износу од 70.352,19 динара, доноси следеће: 

РЕШЕЊЕ 

ОДЛАЖЕ СЕ прва јавна продаја непокретности одређена закључком од дана 15.05.2020. године, а која 

је заказана за дан 10.06.2020. године са почетком у 12,00 часова, из разлога што је извршни поверилац 

затражио да се привремено одложи продаја за време трајања привремених мера. 

Одагање ће трајати док не престану разлози који су довели до одлагања. 

О б р а з л о ж е њ е 

Извршни поверилац је дана 30.11.2018. године поднео предлог за дозволу извршења на основу 

веродостојне исправе, против извршног дужника, ради наплате дуга. 

Основни суд у Бечеју донео је Решење о извршењу пословни број 3 Иив 166/18 дана 05.12.2018. године 

којим је одредио предложено извршење. 

Јавни извршитељ је дана 15.05.2020. године донео закључак о првој јавној продаји непокретности 

извршног дужника која је заказана за дан 10.06.2020. године. 

Поднеском од 21.05.2020. године извршни поверилац је предложио да се продаја одложи за време 

трајања привремених мера. 

Како се извршни дужник у остављеном року није успротивио предлогу извршног повериоца о одлагању 

извршења, јавни извршитељ је, у складу са чланом 120. и чланом 126. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу 

(»Службени гласник РС « број 106/2015 и 106/2016), одлучио као у изреци.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења жалба није 

дозвољена. 

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

_____________ 

Николина Шендер 
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