
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ
Именован за подручје 
Вишег и Привредног суда у Зрењанину
Ул. Краља Александра I Карађорђевића 15, III спрат
Зрењанин
Телефон: 023/600-529, 064/646-6523
Број БП: И.И-31/2018
Дана: 26.05.2020. године

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ именован за подручје Вишег суда у
Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину,  у предмету извршног повериоца Intesa
Leasing doo Beograd, Београд, ул. Милентија Поповића 7Б , матични број 17492713,
ПИБ 103023875,  текући рачун број  160-585-67,  против  извршног  дужника  Љиљана
Стојичић, Зрењанин, ул. Тетовска 17 ,  ЈМБГ 1301969855031,  ради наплате новчаног
потраживања у износу од 308.917,48 динара,  доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К    О    П Р О Д А Ј И
покретних ствари извршног дужника

Обавештавају се странке да је извршен попис и процена ствари у записнику
од 04.09.2018. године,  према   коме  су  код дужника  пописане  и  процењене  следеће
ствари:

1. ТВ ЛГ Смарт 80.000,00 динара
2. Плинска пећ АЛФА 7 10.000,00 динара
3. 3 ком ЦРОВН, КОРЛ 50.000,00 динара
4. Теа пећ 15.000,00 динара
5. Кухињски сто и 6 столица 30.000,00 динара
6. Веш машина БЕКО 15.000,00 динара

Дужнику се стога забрањује свако располагање пописаним стварима.

Јавни извршитељ уједно одређује продају пописаних ствари, ДРУГОЈ ЈАВНИМ
НАДМЕТАЊЕМ које ће се одржати 18.06.2020. године, у 11,00 часова, у канцеларији
јавног извршитеља Жељка Кесића на адреси Зрењанин, Краља Александра I бр. 15.

На првом надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности.

Право учешћа имају сва заинтересована лица  која  на рачун извршитеља број
205-273700-93,  са  позивом  на  број  И.И-31/2018 положе  јемство  у  износу  од  1/10
утврђене  вредности  покретнина  које  су  предмет  продаје,  најкасније  24  часа  пре
заказаног термина.

Присуство продаји неће бити омогућено лицима која не носе 
заштитне маске и рукавице.

Полагања јемства ослобођени су извршни поверилац по чијем је предлогу
одређено  извршење  и  заложни  поверилац,  ако  њихова  потраживања  достижу  износ



јемства и ако би се с обзиром на њихов ред првенства и утврђену вредност покретнина
тај износ могао намирити из куповне цене. 

На јавном надметању ствари се купују у виђеном стању.

Најповољнији  понудилац  дужан  је  да  понуђену  цену  за  покретну  ствар
плати  у  року  од  15  дана  након  објављивања  резултата  продаје,  односно  доношења
закључка  о  додељивању  покретне  ствари  на  наменски  рачун  извршитеља  број 205-
273700-93,  са позивом на број  И.И-31/2018 у супротном ако најповољнији понудилац
не плати понуђену цену у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према
њему  и  ствар  додељује  другом  по  реду  понудиоцу  уз  одређивање  рока  за  плаћње
понуђене цене и тако редом док се не исцрпе сви понудиоци са списка из закључка о
додељивању ствари.

У  случају  да  ни  један  понуђач  не  плати  понуђену  цену  у  року,  Јавни
извршитељ утврђује да јавно надметање није успело и заказаће нову продају.

Купац преузима ствар од Јавног извршитеља по исплати цене.

Понудиоцу  чија  понуда  није  прихваћена  вратиће  се  јемство  одмах  по
закључењу јавног надметања. 
 

Закључак  о  продаји  објавиће  се  на  огласној  табли  Коморе  јавних
извршитеља најмање 15 дана пре одржавања продаје.

Свако заинтересовано лице за учешће на јавном надметању може разгледати
покретне које су предмет ове продаје дана 17. 06. 2020. године, што је извршни дужник
дужан да омогући, у противном разгледање покретних ствари спровешће се принудним
путем уз асистенцију полиције. Лице које је заинтересовано за разгледање дужно је да
се најави јавном извршитељу путем телефона 023/600-529 најкасније до 16. 06. 2020.
године и да уплати износ од  2.624,10 динара на рачун Јавног извршитеља број: 205-
273701-90 код “Комерцијалне” банке АД Београд са позивом на број И.И.  31/2018 на
име трошкова разгледања покретних ствари.
  

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

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

______________________
Жељко Кесић


	З А К Љ У Ч А К О П Р О Д А Ј И

