
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БИСЕРКА ТОШОВИЋ
Генерала Милојка Лешјанина 12/1
Ниш
Број предмета: И.ИВ-73/2018
73-02-00073-18-0161
Дана 22.02.2019. године

Јавни извршитељ Бисерка Тошовић, у извршном предмету извршног повериоца Младен
Благојевић, Ниш - Медиана, ул. Тодора Миловановића бр. 6/41, ЈМБГ 2208988753723, број
рачуна  170-0010347148000-53  који  се  води  код  банке  UNICREDIT  BANK  СРБИЈА  А.Д.
БЕОГРАД, чији је пуномоћник адв. Мирослав М. Станојевић, Ниш, Чаирска бр.28/19, против
извршног дужника,  Милица Симић, Јелашница - Нишка Бања, ул. Јелашница бб, ЈМБГ
2903996919762,  број рачуна 250-3010032421500-07 који се води код банке EUROBANK А.Д.
БЕОГРАД, број рачуна 265-0440000011484-21 који се води код банке RAIFFEISEN БАНКА А.Д.
БЕОГРАД, ради спровођења извршења одређеног Решењем о извршењу Основног суда Ниш
5ИИв-502/2018  од  09.05.2018  године,  на  основу  чл.  33,  34,  128.  и  чл.  130  ст.  2.  Закона  о
извршењу и обезбеђењу доноси 

ЗАКЉУЧАК

I УТВРЂУЈЕ СЕ да је дана 21.02.2019. године у потпуности спроведен поступак
извршења на основу Решења о извршењу Основног суда Ниш 5ИИв-502/2018 од 09.05.2018
године у укупном износу од 17.336,00 динара.

II СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ закључак о продаји покретних ствари И.ИВ-73/2018
од 08.02.2019. године

III ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ извршни поступак по Решењу о извршењу Основног суда Ниш
5ИИв-502/2018 од 09.05.2018 године.

IV Захтев  за  накнаду  трошкова можете  упутити овом  извршитељу у  року  од
осам дана од пријема овоог закључка.

О б р а з л о ж е њ е

Потраживање  одређено  Решењем  о  извршењу  Основног  суда  Ниш  5ИИв-502/2018  од
09.05.2018 године спроведено је у целости дана 21.02.2019. године. Како је одредбом члана 34.
Закона  о  извршењу  и  обезбеђењу  прописано  да  је  извршни  дужник  дужан  да  извршном
повериоцу на његов захтев накнади трошкове поступка, а накнада трошкова поступка може да
се  захтева  у  року  од  8  дана  од  окончања извршног  поступка,  те  да  се  иначе  трошкови  не
признају  као  и  да  се  о  накнади  трошкова  поступка  одлучује  решењем јавни  извршитељ је
применом  члана  33  и  34  Закона  о  извршењу  и  обезбеђењу  као  и  члана  11  и  18
Јавноизвршитељске тарифе одлучио као у диспозитиву овог закључка. 

Поука о правном леку: 
Против  овог  закључка  није  дозвољен
приговор.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

___________
Бисерка Тошовић


