РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ
ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ
СУДА У СОМБОРУ
БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ
Посл.бр. И.Ив.473/2017
Дана: 11. 07. 2018. године
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Бранислав Дардић у извршном поступку извршног повериоца
"ЕКОМИЛ" ДОО БАЧКА ПАЛАНКА, Бачка Паланка, ул. Бранка Радичевића бр. 93, МБ
08691371, ПИБ 100753994, број рачуна 340-0000000004695-07 који се води код банке ERSTE
BANK А.Д. НОВИ САД, чији је пуномоћник адв. Ненад Зрнић, Нови Сад, Народног фронта
28, против извршног дужника сзтр пекара СТЕФАНИ ПРЕНКПАЛАЈ РОБЕРТ ПР,
Оџаци, ул. Школска бр. 33, МБ 57082046, ПИБ 103903079, број рачуна 355-000000108442248 који се води код банке ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. НОВИ САД, ради наплате
новчаног потраживања, доноси следећи:
ЗАКЉУЧАК
ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја непосредном погодбом покретне ствари пописане на записнику од
дана 05.02.2018. године и то:
- теретно возило, комби беле боје, рег. ознаке SO086-RC, тип FORD, модел TRANSIT
FAEY, број шасије WF0VXXBDFV2M47029, број мотора PUS82291000032, запремина
мотора 1998, снага мотора 55, година производње 2002. године, носивост 707.
Утврђена вредност покретне ствари износи 380.000,00 динара.
ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована лица за куповину непосредном погодбом да у року од 30
дана приступе у канцеларију овог Јавног извршитеља у Врбасу, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3,
ради закључења уговора о непосредној погодби.
Пре закључења уговора о непосредној погодби купац је дужан да Јавном извршитељу
положи доказ о уплаћеном јемству од 10% утврђене вредности покретне ствари на рачун
Јавног извршитеља број: 340-13002207-16 који се води код „ERSTE BANK“ а.д. Нови Сад.
Рок за плаћање цене не може бити дужи од 15 дана од дана доношења закључка о
додељивању покретне ствари.
Овај закључак ће бити истакнут на огласној табли на интернет страници Коморе
извршитеља Републике Србије, а извршни поверилац исти може објавити у средствима
јавног информисања, привремено о свом трошку.
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Образложење
Дана 23. 06. 2017. године јавном извршитељу достављено је на спровођење решење о
извршењу Привредног суда у Сомбору посл. бр. ИИв. 293/17 од дана 20. 06. 2017. године,
ради наплате новчаног потраживања.
Након неуспеле друге јавне продаје предметне покретне ствари ближе означене у изреци
овог закључка, поднеском од 16. 05. 2018. године извршни поверилац је предложио продају
путем непосредне погодбе.
Имајући у виду наведено, као и одребу чл. 189 Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл.
Гласник РС“ бр. 106/2015 и др.), одлучено је као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог закључка
није дозвољен приговор.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ:
Бранислав Дардић
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