
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Александар Вучковић
Именован за подручје Вишег суда у Суботици и
Привредног суда у Суботици
Луке Сучића бр. 1, Суботица
Телефон: 024/553-090
Посл.бр. И.И-57/2019
Дана: 27.08.2019. године

Јавни  извршитељ  Александар  Вучковић,  у  извршном  поступку  извршног  повериоца
WIENER  STADTISCHE  OSIGURANJE  AKCIONARSKO  DRUŠTVO  ZA  OSIGURANJE
BEOGRAD  (NOVI  BEOGRAD),  Београд,  ул.  Трешњиног  цвета  бр.  1,  МБ  17456598,  ПИБ
102608229, чији је пуномоћник адв. мр Зоран Божић, Нови Сад, Јована Бошковића бр.14/8, против
извршног дужника  Балаж Лошонц,  из Сенте,  ул. Јокаи Мора бр.10,  Ласло Киш,  из Сенте,  ул.
Јокаи Мора бр.10, ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца, на основу члана 236
став 1 и 2 Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“, бр. 106/2015), доноси следећи

З А К Љ У Ч А К

ОДРЕЂУЈЕ  СЕ  продаја  непосредном  погодбом  ствари  сa  записника  о  попису  од  25.07.2019.
године, и то: 

1. Путничко возило марке „Renault“, тип „Clio“Renault“, тип „Renault“, тип „Clio“Clio“, регистарске ознаке SA013-HN, број шасије
VF1BB0W0F24412493, маса:  1005, највећа  дозвољена маса:  1470, радна запремина:  1149,
снага  мотора:  55,  врста  горива:  бензин  98,  број  места  за  седење:  5,  број  мотора
PUS82341200032, број осовина: 2, боја:  5D плава тамна, година производње 2001., облик
каросерије: AB, процењене вредности у износу од 129.638,30 динара.

Процена  вредности  ствари  извршена  је  дана  27.08.2019.  године. Цена  за  коју  се  ствари купују
непосредном погодбом не може бити нижа од 50% од процењене вредности ствари.

Заинтересована лица се позивају да на адресу канцеларије јавног извршитеља - 24000 Суботица,
Ул.  Луке  Сучића  бр.  1  или  на  мејл  адресу:  izvrsitelj.vuckovic@gmail.com,  доставе  понуде  са
идентификационим подацима понудиоца (фотокопијом или очитаном личном картом и подацима
правног лица - уколико понуду даје правно лице) и контакт телефоном. Рок за достављање понуда
је 20.09.2019. године.

Рок за закључење уговора о продаји покретне ствари непосредном погодбом је 30 дана од дана
објављивања закључка о продаји ствари непосредном погодбом. Рок за плаћање продајне цене је 15
дана од дана доношења закључка о додељивању ствари.
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Заинтересованим  лицима  за  куповину  покретне  ствари  дозвољава  се  разгледање  исте,  док  је
извршни  дужник,  као  и  свако  друго  лице  дужно  да  омогући  разгледање  ствари,  под  претњом
законских последица.

На непосредној погодби ствари се купују у виђеном стању.

Купац сноси све трошкове такси и пореза ради преноса права власништва.

О б р а з л о ж е њ е

Дана  09.04.2019.  године  Основни  суд  у  Сенти,  донео  је  решење  о  извршењу  бр.  2  Ии.
35/2019,  којим  је  одређено  извршење  према  извршном  дужнику,  ради  намирења  новчаног
потраживања извршног повериоца.  

На основу наведеног решења о извршењу, дана 25.07.2019. године, предузета је извршна
радња пописа  покретне  ствари  извршног  дужника  –  путничког  возила  описаног  у  изреци  овог
закључка.

Имајући у виду наведено, јавни извршитељ је, применом одредбе члана 236 став 1 и 2 Закона
о извршењу и обезбеђењу, водећи рачуна о постизању најповољније цене, донео одлуку о продаји
пописане ствари непосредном погодбом.

Поука о правном леку:
Против овог закључкa није 
дозвољен правни лек.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

___________________
Александар Вучковић
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