
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СРЂАН ЈОВАНОВИЋ 

Душана Јерковића бр.3, лок.1 

22320 Инђија 

Телефон: 064/335-8676 

Број предмета: И.И-166/2019 

Дана: 05.11.2019. године 

 

Јавни извршитељ Срђан Јовановић у извршном предмету извршног повериоца 

"ЕXPOBANK"  Акционарско друштво Београд, Београд, ул. Далматинска бр. 22, МБ 

07534183, ПИБ 100003148, чији је пуномоћник адв. Дејан Вуковић, Београд, Теодора 

Драјзера бр. 34, против извршног дужника SEENERGY TIMBER DOO BEOGRAD - 

STARI GRAD, Београд-Стари Град, ул. Палмотићева бр. 8, МБ 20938480, ПИБ 108138052, 

кога заступа Законски заступник Alex Svilar, Београд, Палмотићева бр.8, ради наплате 

новчаног потраживања у износу 83.254.908,98 динара, доноси следећи 

 

 

ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ најповољнијем поднудиоцу под редним бројем 1 – Tristel D.O.O 

из Ниша, Даничићева бр. 11, МБ: 06156703, ПИБ: 100618692 (кога заступа директор Миша 

Игњатовић из Ниша, Дурмиторска бр. 83, ЈМБГ: 2003962730074) у својину следећа 

покретна ствар: под редним бројем 20. Сушара са три коморе произвођача NIGOS-

електроник Ниш, инветарски бр 112, тип VKS-120, серијски број 527, година производње 

2015, димензија коморе 13,2м х5м х5,5м, номиналоног капацитета 120м3, те му се налаже 

да у року од 15 дана од дана доношења овог закључка о додељивању понуђену цену 

умањену за износ уплаћеног јемства, а што износи 5.354.080,29 динара исплати на 

наменски рачун јавног извршитеља број 285-2210310000069-85 који се води код 

SBERBANK СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД са позивом на број предмета И.И.166/2019, са 

назнаком „исплата понуђене цене на јавној продаји“, а по уплати купопродајне цене јавни 

извршитељ ће закључком предати предметну непокретност. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Решењем о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици ИИ-102/2019 од 

11.09.2019. године одређено је извршење ради намирења новчаног потраживања извршног 

повериоца у износу од 83.254.908,98 динара. 

Дана 05.11.2019. године на првом јавном надметању ради продаје предметне 

покретне ствари понуђач под редним бројем 1 је дао најповољнију понуду, те је јавни 



извршитељ имајући у виду све надено као и члан 181 Закона о извршењу и обезбеђењу 

донео одлуку као у изреци овог закључка.  

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог закључка није дозвољен правни 

лек. 

 

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

 

_________________ 

Срђан Јовановић 

 

 


