
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОСНОВНИ СУД КИКИНДА 

Број: 1 И. 98/21 

Дана: 29.12.2021. године 

К И К И Н Д А 

 

Извршни поверилац: СНЕЖАНА ТОДОР из Сајана 

   кога заступа пуном. Велимир Липован адвокат из Кикинде 

Извршни дужник: КРИСТИЈАН ТОДОР из Кикинде 

   кога заступа пуном. Вукица Мидоровић адвокат из Кикинде 

Ради: наплате трошкова извршења 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ странке да је извршен попис и процена ствари 

у записнику од 30.11.2021. године, према коме су код извршног дужника пописане и 

процењене следеће ствари: 

 

 1. Телевизор LCD Samsung    25.000,00 динара 

 

  Извршном дужнику се стога забрањује свако располагање пописаним 

стварима. 

 Суд уједно одређује продају пописаних ствари, ПРВИМ ЈАВНИМ 

НАДМЕТАЊЕМ које ће се одржати 17.01.2022. године у 9,00 часова,  на адреси 

извршног дужника у Кикинди, Светозара Милетића бр. 153. 

 На првом надметању почетна цена износи 70% од процењене 

вредности. 

 На јавном надметању ствари се купују у виђеном стању. 

 Најповољнији понудилац дужан је да понуђену цену за покретну ствар 

плати у року од 5 дана од доношења закључка о додељивању покретне ствари на 

жиро рачун депозита овог суда број 840-273802-21, у супротном ако понуђач не плати 

одмах по позиву суда, други понуђач ће бити проглашен купцем и платити ону цену 

коју је он понудио и тако редом. 

 У случају да ни један од понуђача са одговарајућом понудом не уплати 

цену одмах по позиву суда, суд ће на захтев једне од странака огласити да прво 

рочиште није успело и заказаће нову продају. 

 Купац преузима ствар од судског извршитеља по исплати цене и пре 

плаћања продајне цене ако се на свој ризик, с тим сагласе извршни поверилац и лица 

која имају првенство у намирењу из продајне цене, у граници износа који би им 

намирењем припао. 

  

  

        С У Д И Ј А, 

        Габријела Бартул   ,  

                                                            зто 

 

ДНА: 

1. извршном повериоцу 



2. пун. извршног повериоца 

3. извршном дужнику 

4. пун. извршног дужника 

5. Огласна табла суда 

6. Интернет страница 

Кал. до рочишта 


