
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ САША ШЕКУЉИЦА 

Именован за подручје Вишег и Привредног суда у Сремској Митровици 

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 : 11.10.2019. године 

 

Јавни извршитељ Саша Шекуљица у извршном поступку извршнoг 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, применом одредби члана 493., 240. и 241. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. 

гласник РС“, бр. 106/2015 и 106/2016 - аутентично тумачење), доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК O ДОДЕЉИВАЊУ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ 

 

 

I ДОДЕЉУЈЕ  СЕ  покретна ствар, и то : 

- Струг Потисје, PA-B30, год. производње 1977., фабр. бр. 4654, 7,5 kW, 

најповољнијем понудиоцу на јавном надметању Златко Цмиљановић из 

Лазаревца, ул. Дула Караклајића бр. 021 Б, за износ од 150.000,00 динара. 

 

II НАЛАЖЕ СЕ Златко Цмиљановић из Лазаревца, ул. Дула Караклајића бр. 021 Б, као 

најповољнијем понудиоцу, да на име купопродајне цене уплати разлику између 

положеног јемства и излицитиране цене, у износу од 120.000,00 динара у року од 15 

дана од дана доношења закључка о додељивању покретне ствари  на депозитни рачун 

јавног извршитеља бр. 205-0000000247770-89 који се води код Комерцијалне банке а.д. 

Београд, са позивом на број предмета И.И-28/19. 

 

III  Уколико купац не уплати напред наведену цену у року од 15 дана јавни извршитељ 

ће утврдити да јавно надметање није успело и из уплаћеног износа јемства подмириће се 

трошкови другог јавног надметања. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог закључка није дозвољен                                     ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

правни лек                                                                                      Саша Шекуљица 

 

 

                                                                                                   

 

 

 


