
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У СОМБОРУ 

БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ 

Посл. бр. И.И.136/2018 

Дана: 22.05.2019. године 

 

ЗАПИСНИК О ПРВОЈ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Састављен дана 22.05.2019. године, у Врбасу, ул. Иве Лоле Рибара бр.3, у извршном 

предмету извршног повериоца Виши суд у Београду - посебно одељење, Београд, ул. 

Устаничка бр. 29, број рачуна 840-29558845-23 РАЧУН ОТВОРЕН КОД 

МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР, кога заступа Државни 

правобранилац, Београд, Немањина бр. 22-26, против извршног дужника Божо 

Тепавчевић, Врбас, ул. Ивана Милутиновића бр. 39, ЈМБГ 0207977830048, ради наплате 

новчаног потраживања: 

 

ПРИСУТНИ СУ: 

 

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ:  нико, достава уредна 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: Божо Тепавчевић, Врбас, ул. Ивана Милутиновића бр. 39, ЈМБГ 

0207977830048,  достава уредна 

                                         

ТРЕЋА ЛИЦА: нико 

 

ЗАПИСНИЧАР: Радош Копривица 

 

Започето у 11,00 часова. 

 

Констатује се да је закључак овог јавног извршитеља о оглашавању прве јавне продаје 

посл.бр. И.И. 136/2018 од 08.04.2019. године уредно достављен извршном повериоцу дана 

11.04.2019. године, да је достављен Комори јавних извршитеља ради истицања на огласну 

таблу дана 15.04.2019. године као и да је истакнут на електронску огласну таблу Коморе 

јавних извршитеља дана 08.04.2019. године. Достава за извршног дужника је покушана 

путем Казнено-поправног завода у Сомбору с обзиром да се извршни дужник према 

наводима из решења о извршењу налази на издржавању казне затвора у наведеном заводу. 

До дана одржавања јавне продаје јавном извршитељу није враћена повратница са 

потписом извршног дужника као доказ о извршеном уручењу, али је извршни дужник 

приступио лично на јавну продају обзиром да је, како он изјављује, за јавну продају сазнао 

путем интернет странице Коморе јавних извршитеља. 

 

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

данашњој јавној продаји. 

 



 

 

 

 

Јавни извршитељ доноси следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

Констатује се да су испуњени услови за одражавање данашње јавне продаје. 

 

ОБЈАВЉУЈЕ СЕ јавно надметање ради продаје непокретности и то: 

- уписане у лист непокретности бр. 3463 КО Врбас – град, зграда пословних услуга 

бр. 1, ул. Ивана Милутиновића бр. 43,  површине 81 м2, саграђена на парцели бр. 

9089/1, у власништву извршног дужника Божо Тепавчевић, Врбас, ул. Ивана 

Милутиновића бр. 39, ЈМБГ 0207977830048, у обиму удела 1/1, 

по почетној цени од 70% процењене вредности а што износи 752.643,52 динара те се 

позивају учесници да ставе понуде. 

 

Констатује се да нико није извршио понуду за објављену лицитациону цену. 

Јавни извршитељ поново позива понудиоце да дају понуде. 

Констатује се да нико није извршио понуду за објављену лицитациону цену. 

Јавни извршитељ доноси следећи: 

З А К Љ У Ч А К 

Закључује се данашња јавна продаја. 

Констатује се да данашња јавна продаја није успела па се заказује друга јавна продаја за 

дан 19.06.2019. са почетком од 13.00 часова. 

Писмени отправак доставити странкама и учесницима у поступку. 

 

Довршено у  11,10  часова 

 

 

Записничар     Странке                                      Јавни извршитељ            


