
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАН МАРИЧИЋ 

за подручје Вишег суда у Сремској Митровици и  

Привредног суда у Сремској Митровици 

Инђија, Краља Петра првог бр. 9, локал 1-2 

Телефон: 022/565-634; 063/848-0825 

Пословни број: И.ИВ 193/2018 

Дана 25.07.2019. године  

 
Јавни извршитељ Драган Маричић за подручје Вишег суда у Сремској 

Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици, у извршном поступку извршног 

повериоца Дијамант ад за производњу уља, масти и маргарина Зрењанин, 

Зрењанин, ул. Темишварски друм бр. 14, МБ 08000344, ПИБ 100655247, број рачуна 

285-1001000000300-89 који се води код банке SBERBANK СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД, 

против извршног дужника TR TREND COMERCCE ДОО, Шид, ул. Светог Саве бб, МБ 

8496935, ПИБ 100928051, број рачуна 205-0000000178863-06, ради спровођења 

извршења одређеног решењем о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици 

посл. бр. ИИв 630/2018 од 13.09.2018. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

Оглашава се ДРУГА ЈАВНА ПРОДАЈА, путем усменог и јавног надметања, 

пописаних покретних ствари на записнику о попису покретних ствари извршног дужника 

посл. бр. ИИв 193/2018 од 13.06.2019. године, и то: 

- телевизор марке „Telefunken” комада један, процењена вредност износи 15.000,00 

динара, а почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 7.500,00 динара, 

- мултифункционални штампач „Canon”, комада један, процењена вредност износи 

12.000,00 динара, а почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 6.000,00 

динара, 

- телефонска централа „Pansonic”, комада један, процењенa вредност износи 10.000,00 

динара, а почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 5.000,00 динара, 

- видео надзор „Aihua Tehnology”, комада један, са десет камера, процењенa вредност 

износи 80.000,00 динара, а почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 

40.000,00 динара по комаду, 

- клима уређај „Vivax”, комада један, процењенa вредност износи 15.000,00 динара, а 

почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 7.500,00 динара, 

- рачунар (монитор, миш, тастатура), са легалним софтвером, комада девет, 

процењена вредност по комаду износи 20.000,00 динара, а почетна цена чини 50% 

процењене вредности и износи 10.000,00 динара, 

- скенер „Samsung”, комада један, процењена вредност износи 3.000,00 динара, а 

почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 1.500,00 динара, 



- полукружни сто са два елемента, комада један, процењенa вредност износи 20.000,00 

динара, а почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 10.000,00 динара. 

- црни канцеларијски сто са три елемента, комада један, процењенa вредност износи 

40.000,00 динара, а почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 20.000,00 

динара, 

- канцеларијске столице, црне мање на точкиће, комада осам, процењенa вредност 

износи 4.000,00 динара по комаду, а почетна цена чини 50% процењене вредности и 

износи 2.000,00 динара по комаду 

- теа пећ 6 kw, комада три, процењенa вредност износи 10.000,00 динара по комаду, а 

почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 5.000,00 динара по комаду, 

- телефон „Pansonic”, комада три – повезани каблом, процењенa вредност износи 

6.000,00 динара, а почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 3.000,00 

динара, 

- штампач „HP”, комада један, процењена вредност износи 5.000,00 динара, а почетна 

цена чини 50% процењене вредности и износи 2.500,00 динара, 

- факс телефон марке „Pansonic”, комада један, процењенa вредност износи 3.000,00 

динара, а почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 1,500,00 динара, 

- плинска боца, плава, комада један, процењенa вредност износи 1.000,00 динара, а 

почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 500,00 динара и 

- решо „Jucel”, комада један, процењена вредност износи 6.000,00 динара, а почетна 

цена чини 50% процењене вредности и износи 3.000,00 динара. 

-  расхладни уређај „PEPSI“, комада један, процењена вредност износи 20.000,00 

динара, а почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 10.000,00 динара 

Јавна продаја одржаће се дана 20.08.2019. године са почетком у 10.00 часова 

на адреси канцеларије јавног извршитеља Краља Петра I, број 9, у Инђији, те се овим 

закључком позивате на продају. 

Дужнику се забрањује свако располагање пописаним стварима. 

Заинтересовани купци су обавезни да пре одржавања јавног надметања уплате 

на име јемства 10% од процењене цене, на наменски рачун извршитеља Драгана 

Маричића, Инђија, број 285-2210310000010-68 код „Sberbank Srbija“ а.д. Београд, са 

напоменом „јемство за учествовање на јавном надметању у предмету пословни број 

И.ИВ 193/2018 

Заинтересовани купци су дужни да на јавној продаји доставе доказ о уплаћеном 
јемству, а лица која претходно нису положила јемство не могу учествовати на јавном 
надметању. 

У случају да на јавној продаји учествује више лица са уплаћеним јемством, а 
извршитељ додели предметну покретност најповољнијем понуђачу, јемство другог и 
трећег понуђача се задржава, до уплате укупног износа купопродајне цене од стране 
најповољнијег понуђача у року од 5 (пет) дана. 



Купац је дужан да цену по којој је ствар продата положи на рачун извршитеља у 
року од 5 (пет) дана по објављивању резултата продаје, а по уплати купопродајне цене 
у целости има право да преузме ствар. 

Овај закључак објавиће се на огласној табли Коморе јавних извршитеља 

најмање 8 (осам) дана пре одржавања јавне продаје. Извршни поверилац има право 

оглас објавити у средствима информисања о свом трошку. 

Заинтересована лица могу видети покретне ствари које су предмет продаје 

сваког радног дана на адреси: Шид, ул. Светог Саве бб у периоду од 12 до 14 часова, 

уз претходну најаву канцеларији извршитеља. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ                                                                  Јавни  извршитељ   

Против овог закључка није дозвољен приговор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

          Драган Маричић 
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