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    REPUBLIKA HRVATSKA               
   OPĆINSKI SUD U OSIJEKU 
 

 

 

                                      R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
    

Z A K L J  U Č A  K 
 

 

 Općinski sud u Osijeku,  po sucu Branki Lukić, u ovršnom predmetu 
ovrhovoditelja STEČAJNA MASA IZA LIJANOVIĆI-TRGOVINA d.o.o. u stečaju iz 
Zagreba, zastupani po vama, protiv ovršenika MARE LUCIĆ iz Osijeka, zastupane 
po punomoćniku Miroslavu Šatlanu, odvjetniku iz Osijeka, radi prinudne naplate 
duga, ovrhom na pokretnim stvarima ovršenika, odredio je prodaju putem 
 
 
 
                                                    JAVNE DRAŽBE  
 

 

koja će se održati dana  30. ožujka  2022. godine u  12,00 sati,  
na adresi: Osijek, Sv.L.B. Mandića 48, „Autoreor“ 

 
 

Javnoj dražbi izlažu se slijedeće pokretnine ovršenika 
 
 

Mercedes, S klasa, 320 CDI 
god.pr. 2001; br. šasije: 
WDB2200261A229822 

procij. vrijednost 46.000,00 kn 

 
Na  javnoj dražbi pokretnine se ne mogu prodati ispod 1/2  procijenjene vrijednosti.  
 Ako se pokretnine ne uspiju prodati na javnoj dražbi, ovrha će se 
obustaviti. 
                        Nakon pravomoćnosti rješenja o obustavi iz čl. 150. St. 2. Ovršnog 
zakona, ovršenik je ovlašten preuzeti pokretnine koje su mu oduzete i smještene kod 
druge osobe radi čuvanja o svom trošku. 
 
 Poziva se ovrhovoditelj da uplati predujam u iznosu od   144,50  kuna 
za provođenje javne dražbe na žiro račun ovog suda broj HR3523900011300000419, 
model HR05  poziv na broj (odobrenje)  140-193-2020  najkasnije 8 dana prije 
provođenja te dražbe, te da o uplaćenom predujmu u istom roku izvijesti sud. 



 
 Ukoliko ovrhovoditelj ne uplati naznačeni predujam, ovaj ovršni 
postupak će se obustaviti temeljem čl. 14. st. 2. OZ-a. 

 
U Osijeku, dana  3. ožujka  2022. godine 

 
   sudac : 
                                                                                                Branka Lukić 
 
 
 
 
 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:   
                                          
Protiv ovog zaključka nema mjesta  
pravnom lijeku 
 
DOSTAVITI: 
 

1. Ovrhovoditelju po punomoćniku 
2. Ovršeniku i pun. ovršenika 
3. E-oglasna ploča                                                             



Broj zapisa: eb307-4397f
Kontrolni broj: 047a6-941a6-0b2d2
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