
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НИКОЛИНА ШЕНДЕР 

Именована за подручје Вишег суда у Зрењанину и 

Привредног суда у Зрењанину 

Стевице Јовановића бр.2, 23101, Зрењанин 

Посл.бр.: И.ИВ-46/2018 

Дана: 08.04.2019.године 

Јавни извршитељ Николина Шендер за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD 

BEOGRAD, Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 50а/б, МБ 07552335, ПИБ 100000303, чији је 

пуномоћник адв. Др Немања  Алексић, Нови Сад, Грчкошколска бр. 1, против извршног дужника 

Далибор Чизмадија, Бечеј, ул. Николе Алексић бр. 10, ЈМБГ 2704985830112, ради наплате новчаног 

потраживања у износу од 302.116,89 динара, доноси следећи: 

З А К Љ У Ч А К 

        ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА путем усменог и јавног надметања покретних ствари 

пописаних и процењених на записнику од дана 26.03.2019. године и то: 

1. КУХИЊСКИ СТО,  

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ствари на дан процене 26.03.2019. године износи 10.000,00 динара, 

ПОЧЕТНУ ЦЕНУ на првом јавном надметању чини 70% од процењене вредности, што износи 7.000,00 

динара. 

2. ТРПЕЗАРИЈСКЕ СТОЛИЦЕ – 6 комада,  

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 6 столица на дан процене 26.03.2019. године износи укупно 30.000,00 динара, 

ПОЧЕТНУ ЦЕНУ на првом јавном надметању чини 70% од процењене вредности, што износи 21.000,00 

динара.  

3. КУХИЊА – бордо боје,  

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ствари на дан процене 26.03.2019. године износи укупно 70.000,00 динара, 

ПОЧЕТНУ ЦЕНУ на првом јавном надметању чини 70% од процењене вредности, што износи 49.000,00 

динара. 

4. КАУЧ еко кожа-штоф – 2 комада,  

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ оба кауча на дан процене 26.03.2019. године износи укупно 40.000,00 динара, 

ПОЧЕТНУ ЦЕНУ на првом јавном надметању чини 70% од процењене вредности, што износи 28.000,00 

динара. 

5. ФОТЕЉА еко кожа-штоф,  

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ствари на дан процене 26.03.2019. године износи 10.000,00 динара, 

ПОЧЕТНУ ЦЕНУ на првом јавном надметању чини 70% од процењене вредности, што износи 7.000,00 

динара. 

 

6. ТЕЛЕВИЗОР LCD марке LG,  

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ствари на дан процене 26.03.2019. године износи укупно 20.000,00 динара, 



ПОЧЕТНУ ЦЕНУ на првом јавном надметању чини 70% од процењене вредности, што износи 14.000,00 

динара.  

7. СТОЧИЋ – мали, дрвени,  

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ за оба троседа на дан процене 26.03.2019. године износи укупно 7.000,00 

динара, 

ПОЧЕТНУ ЦЕНУ на првом јавном надметању чини 70% од процењене вредности, што износи 4.900,00 

динара. 

8. ТВ ПОЛИЦА,  

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ствари на дан процене 26.03.2019. године износи 8.000,00 динара, 

ПОЧЕТНУ ЦЕНУ на првом јавном надметању чини 70% од процењене вредности, што износи 5.600,00 

динара. 

9. ПОЛИЦА ЗА КОМПЈУТЕР,  

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ за оба троседа на дан процене 26.03.2019. године износи укупно 7.000,00 

динара, 

ПОЧЕТНУ ЦЕНУ на првом јавном надметању чини 70% од процењене вредности, што износи 4.900,00 

динара. 

10. КОМЈУТЕР марке ЛОС,  

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ствари на дан процене 26.03.2019. године износи 20.000,00 динара, 

ПОЧЕТНУ ЦЕНУ на првом јавном надметању чини 70% од процењене вредности, што износи 14.000,00 

динара. 

        Јавна продаја ће се одржати дана 07.05.2019. године са почетком у 12,00 часова у канцеларији  

јавног извршитеља Николине Шендер у Зрењанину, ул. Стевице Јовановића број 2, те се овим 

закључком позивају сва заинтересована лица на продају. 

       Заинтересована лица могу разгледати покретну ствар која је предмет продаје, сваког понедељка, до 

дана продаје ствари, у периоду од 12,00 часова до 15,00 часова, на адреси ул. Николе Алексића бр. 10 у 

Бечеју, чије је разгледање извршни дужник дужан да омогући, под претњом законских санкција.   

       Дужнику се забрањује свако располагање пописаним стварима. 

       На усменом и јавном надметању могу да учествују сва лица која до обављања јавног надметања, на 

рачун јавног извршитеља бр.285-2250310000037-78 са позивом на број И.ИВ-46/2018, положе јемство у 

износу од 10% процењене вредности покретне ствари, а на дан продаје јавном извршитељу приложе доказ 

о уплати јемства. 

        Купац је дужан да плати продајну цену у року од 5 дана од дана доношења закључка о додељивању 

покретне ствари.  

        Ако најповољнији понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену у року, закључком се 

оглашава да је продаја без дејства према њему и ствар се додељује другом по реду понудиоцу уз 

одређивање рока за плаћање понуђене цене и тако редом док се не исцрпе сви понудиоци са списка из 

закључка о додељивању ствари.  

       Овај закључак ће се објавити на огласној табли Коморе јавних извршитеља и на електронској табли 

Коморе јавних извршитеља, док странке могу о свом трошку објавити закључак и у средствима јавног 

обавештења и могу о закључку обавести посреднике у продаји. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог закључка није дозвољен 

приговор. 

                         ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

         

                       Николина Шендер 

 


	З А К Љ У Ч А К

