
      

Република Србија
OСНОВНИ СУД У ШАПЦУ
Судска јединица у Koцељеви
Број: II-6 И  159/13
Датум: 07.12.2017. године
К о ц е љ е в а 

ОСНОВНИ  СУД  У  ШАПЦУ,  Судска  јединица  у  Коцељеви,  судија  Весна 
Тодоровић, у извршном поступку извршног повериоца  Мандић Рада из Коцељеве, 
улица  Немањина  број  119, против  извршног  дужника  Ђаковић  Светислава  из 
Коцељеве, улица Немањина број 135, ради наплате новчаног потраживања, продајом 
покретних ствари извршног дужника, ван рочишта, дана 07.12.2017. године донео је 
следећи

З А К Љ У Ч А К 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРВА јавна продаја пописаних покретних ствари извршног дужника, 
на дан 11.01.2018. године у 11,30 часова, путем усменог и јавног надметања које ће 
се одржати у домаћинству извршног дужника у Коцељеви.
Покретне ствари које се излажу продаји могу се видети радним даном у времену од 
10 до 14 часова у  домаћинству извршног дужника у Коцељеви.

Продају се у виђеном стању покретне ствари:                               процењена 
вредност:

1. Један плави гардеробни ормар 12.000,00 динара
2. Један наранџасти гардеробни ормар 12.000,00 динара
3. Један ормар са витрином дужине око 4м 12.000,00 динара
4. Један кафе сточић 4.000,00 динара
5. Две фотеље цветни дезен   2000дин/ком 4.000,00 динара

6. Један тросед цветни дезен 6.000,00 динара
7. Један брачни кревет 12.000,00 динара

8. Један орман за спаваћу собу са огледалом 14.000,00 динара
9. Две ноћне комоде    2000дин/ком 4.000,00 динара



10. Једна наткасна са огледалом 4.000,00 динара
11. Једна шиваћа машина „ Вишња“ 16.000,00 динара

12. Два табуреа   1500дин/ком 3.000,00 динара
13. Једна фотеља 2.000,00 динара

14.  Један  компјутер  „  Пентиум  4“  са  припадајућом 
конфигурацијом

26.000,00 динара

15. Један лаптоп „Ацер“ 24.000,00 динара

16. Једна канцеларијска фотеља,кожна 14.000,00 динара
17. Једна фотеља са табуреом – цветни дизајн 3.500,00 динара

18. Једна стона лампа 1.500,00 динара
19. Један кафе сточић 5.000,00 динара

20. Једна гарнитура,фотеља,двосед и тросед 35.000,00 динара
21. Један ормар са застакљеном витрином,ТВ комодом и баром 40.000,00 динара

22. Један трпезаријски сто 10.000,00 динара
23. Шест трпезаријски столица  1500дин/ком 9.000,00 динара

24. Један котао за парно грејање - неиспитан 40.000,00 динара
25. Један фрижидер мањи 3.000,00 динара

26. Један замрзивач „ Беко“ 10.000,00 динара
27. Један фрижидер „ Wihrlpool“ 10.000,00 динара

28. Једна микроталасна пећ „Daewoo“ 5.000,00 динара



Почетна цена износи 60% од процењене вредности. Понуђач са највећом 
понудом ће платити цену за покретну ствар одмах након објављивања резултата на 
рачун депозита Основног суда у Шапцу број 840-297802-92, с позивом на горњи 
број предмета, а уплатницу доставити судском извршитељу. У јавном надметању 
могу учествовати само лица која су претходно положила јемства у износу од 1/10 
утврђене вредности покретне ствари, осим лица која су на основу чл.125.ст.3.ЗИО 
ослобођена полагања јемства. 

ПОУКА: Против овог закључка             С У Д И Ј А
 није дозвољен приговор.          Весна Тодоровић

             Судски извршитељ
             Саша Белић

 


