
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ САША ШЕКУЉИЦА 

Именован за подручје Вишег и Привредног суда у Сремској Митровицџ 

Стара Пазова, ул. Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1 

Тел. : 022/860-436, 064/0551271 

Посл. бр.:  И.И– 28/19 

Дана : 08.10.2019. године 

 

Јавни извршитељ Саша Шекуљица у извршном поступку извршног повериоца Витомир 

Симић из Војке, ул. Николе Пашића бр. 115, текући рачун бр. 160-5800100820310-87 

који се води код Banca Intesa a.d. Beograd, чији је пуномоћник Рудин Лагунџић, адвокат 

из Старе Пазове против извршног дужника LIFAM M D.O.O. STARA PAZOVA, ул. 

Голубиначки пут бб, МБ: 17237209, ПИБ: 100292155, рачун бр. 205-0000000126479-18 

који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд, кога заступа законски заступник-

директор Миодраг Смољановић а чији је пуномоћник Велимир Лекић, адвокат из Старе 

Пазове, доноси следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

I ИСПРАВЉА се закључак овог јавног извршитеља, посл. бр. И.И -28/19 од 12.09.2019. 

године, тако што у ставу II изреке закључка код означавања адресе на којој ће бити 

одржано јавно надметање уместо: 

„ у Старој Пазови, ул. Змај Јовина бр. 15/4"  

треба да стоји: 

 

" у Старој Пазови, ул. Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1". 

 

II  У осталом делу закључак, посл. бр. посл. бр. И.И -28/19 од 12.09.2019. године, остаје 

неизмењен. 

Образложење 

Увидом у списе предмета као и закључак о одређивању другог јавног надметања од 

12.09.2019. године утврђено је да је као адреса на којој ће се одржати јавно надметање 

означена ул. Змај Јовина бр. 15/4 те како је решењем Агенције за привредне регистре, 

БП 147930/2019 од 03.10.2019. године, промењено пословно седиште канцеларије јавног 

извршитеља  у складу са одредбом члана 362. став. 1. Закона о парничном поступку а у 

вези члана 39. Закона о извршењу и обезбеђењу одлучено је као у диспозитиву овог 

закључка. 

  
Поука о правном леку :                                                           ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

Против овог закључка                                                                  Саша Шекуљица 

није дозвољен прaвни лек 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 


