
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У СОМБОРУ 

БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ 

Посл. бр. И.И.988/2017 

Дана: 27.05.2019. године 

 

ЗАПИСНИК О ПРВОЈ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Састављен дана 27.05.2019. године, у Врбасу, ул. Иве Лоле Рибара бр.3, у извршном 

предмету извршног повериоца Сока Амановић, Апатин, ул. Кружни насип бр. 153, 

ЈМБГ 2605951126256, чији је пуномоћник адв. Бранислав Шокац, Апатин, Петра 

Драпшина 1/ц, против извршног дужника Војислав Јакшић Амановић, Сомбор, ул. 

Ђуре Јакшића бр. 6, ЈМБГ 2701981810029, ради наплате новчаног потраживања: 

 

ПРИСУТНИ СУ: 

 

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ:  нико , достава уредна 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: нико, достава уредна 

 

ТРЕЋА ЛИЦА: нико 

 

ЗАПИСНИЧАР: Радош Копривица 

 

Започето у 13.00 часова. 

 

 

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

посл.бр. И.И.988/17 од 12.04.2019. године уредно достављен пуномоћнику извршног 

повериоца дана 17.04.2019. године, извршном дужнику дана 18.04.2019. године, 

сувласницима Дарија Амановић и Драгољуб Амановић дана 17.04.2019. године као и да је 

достављен Комори јавних извршитеља ради истицања на огласну таблу дана 18.04.2019. 

године као и да је истакнут на интернет страници Коморе извршитеља Републике Србије 

дана 12.04.2019. године. 

 

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

јавној продаји. 

 

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

 

 



Јавни извршитељ доноси следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

ОБЈАВЉУЈЕ СЕ почетна цена за непокретност уписане у Лист непокретности број  2741 

К.О. Апатин и то: 

 

- парцела број 8038/2, земљиште под зградом – објектом у улици Кружни насип, 

површине 1 а 36 м2, земљиште уз зграду – објекат површине 5 а 11 м2, укупне 

површине 6 а 47 м2, у нарави породична стамбена зграда означена бројем 1, 

власништво извршног дужника у 4/18 дела, 

у износу од 248.575,53 динара који представља 70 % од утврђене  вредности. 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметне 

непокретности. 

Костатује се да нико није дао понуду. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају понуде за предметну 

непокретност. 

Костатује се да нико није дао  понуду. 

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 04.07.2019. године у 11.00 часова. 

Писмени отправак доставити странкама и учесницима у поступку. 

Довршено у  13,10  часова 

 

 

Записничар     Странке                                      Јавни извршитељ     

                                 


