
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У СОМБОРУ 

БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ 

Посл. бр. И.И.977/2017 

Дана: 20.05.2019. године 

 

ЗАПИСНИК О ДРУГОЈ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ 

 

Састављен дана 20.05.2019. године, у Врбасу, ул. Иве Лоле Рибара бр.3, у извршном предмету 

извршног повериоца Новак Јанковић, Оџаци, ул. Васе Пелагића бр. 11 А, ЈМБГ 0810956773638, 

чији је пуномоћник адв. Душанка Ђапић, Сомбор, Мите Поповића бр. 4/I, против извршног 

дужника САОБРАЋАЈ АД, Оџаци, ул. Сомборска бр. 2, МБ 08151016, ПИБ 101428962, ради 

наплате новчаног потраживања: 

 

ПРИСУТНИ СУ: 

 

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ: Јанковић Новак, Оџаци, ул. Васе Пелагића бр. 11 А, ЈМБГ 

0810956773638, број личне карте: 007130426 ПС у Оџацима, достава уредна 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: нико, достава неуредна 

                                         

ТРЕЋА ЛИЦА: нико 

 

ЗАПИСНИЧАР: Радош Копривица 

 

Започето у 12,00 часова. 

 

Констатује се да је закључак овог јавног извршитеља о оглашавању друге јавне продаје посл.бр. 

И.И. 977/2017 од 22.04.2019. године достављен Комори јавних извршитеља дана 30.04.2019. 

године ради истицања на огласну таблу, да је исти истакну на електронску огласну таблу суда дана 

23.04.2019. године, те да је достава за извршног дужника враћена као неуредна дана 08.05.2019. 

године са назнаком „није тражио“. 

 

Констатује се да пре одржавања јавне продаје није било уплата јемства за учешће у данашњој 

јавној продаји. 

 

Констатује се да извршни поверилац Јанковић Новак изјављује да према његовим сазнањима 

предмет извршења, aутобус марке TAM тип 222 А 110, рег. ознаке SO 732-69, број шасије 

ZX92221103ATVM114, број мотора H15184007850451114, година производње 2003. године, сада 

регистарске ознаке SO 028- KŽ, се више не налази на месту на коме је затечен приликом пописа и 

да има информацију да је исти продат у старо гвожђе. 

 

Јавни извршитељ доноси следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

Констатује се да нису испуњени услови за одржавање друге јавне продаје непокретности па се 

заказује поновна друга јавна продаја за дан 27.06.2019. године у 12.00 часова.Писмени отправак 

доставити странкама и учесницима у поступку. 

Довршено у  12,10  часова 

Записничар     Странке                                      Јавни извршитељ            


