
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ СУД  У КИКИНДИ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 
Број: I-3 И.11/22
Дана: 25.03.2022.године
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Основни суд у Кикинди, Судска јединица у Новом Кнежевцу, по судији 
Мирјани Микалачки у извршној ствари извршног повериоца ПРЕКРШАЈНИ СУД У 
КИКИНДИ, Одељење суда у Новом Кнежевцу против извршног дужника ЧАНЧАР 
СРЂАНА из Филића, ул.Киш Ференца бр.10, ЈМБГ: 0102003840015, ради наплате 
новчаног потраживања пописом проценом и продајом покретних ствари, дана 
25.03.2022. године, донео је следећи:

З А К Љ У Ч А К

Оглашава  се прво надметање за продају пописаних и процењених покретних
ствари извршног дужника. 

                                                                                      Процењена вредност:

1.Мушки бицикл "Capriolo" плаве боје 4.000,00   дин.

 Извршном дужнику се забрањује свако располагање пописаним стварима.

ПРВО УСМЕНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за продају покретних ствари 
извршног дужника одржаће се 13.04.2022. године у 09.45 часова (уместо у 9.30 као 
што је наведено у записнику о попису и процени од 24.03.2022.године) адреси 
извршног дужника у Филићу, ул.Киш Ференца бр.10.

Почетна цена горе наведених покретних ствари не може бити нижа од 70% од 
процењене вредности.                                                   

                                 
На јавном надметању ствари се купују у виђеном стању.

Најповољнији понуђач дужан је да понуђену цену за покретне ствари плати у 
року од 5 дана од дана доношења закључка о додељивању покретних ствари на рачун 
депозита овог суда бр.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  јавно
надметање 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 продајне цене, у граници износа који би им намирењем припао.

                                                                                                              С У Д И Ј А
                                                                                                        Мирјана Микалачки, с.р. 

                                                                                                               За тачност
                                                                                                         Ливија Ердељи

 
 
Дна:

− извршном повериоцу с копијом записника 
− извршном дужнику 
− огласна табла суда
− интернет страница суда

                Ев. до продаје


