
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У СОМБОРУ 

БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ 

Посл. бр. И.И.920/2017 

Дана: 01.07.2019. године 

 

ЗАПИСНИК О ПОНОВНОЈ ПРВОЈ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Састављен дана 01.07.2019. године, у Врбасу, ул. Иве Лоле Рибара бр.3, у извршном 

предмету извршног повериоца "ERSTE BANK" АД НОВИ САД, Нови Сад, ул. Булевар 

ослобођења бр. 5, МБ 08063818, ПИБ 101626723, број рачуна 908-34001-19 који се води 

код банке ERSTE BANK А.Д. НОВИ САД, против извршних дужника Фрањо Пап, 

Апатин, ул. Пиварска бр. 67, ЈМБГ 1805995181002, Иштван Пап, Сонта, ул. 

Штросмајерова бр. 1, ЈМБГ 1604955810038, 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 поновне прве јавне 

продаје посл.бр. И.И. 920/2017 од 06.05.2019. године уредно достављен извршном 

повериоцу дана 16.05.2019. године и извршном дужнику Пап Иштвану 22.05.2019. године, 

власнику предметне непокретности Узелац Драгану дана 15.05.2019. године док је достава 

за извршног дужника Пап Фрања извршена истицањем на огласну таблу суда дана 

21.05.2019. године након што се иста вратила као неуредна са назнаком „није тражио“. 

Закључак је достављен Комори јавних извршитеља ради истицања на огласну таблу дана 

15.05.2019. године и истакнут на електронску огласну таблу Коморе јавних извршитеља 

дана 13.05.2019. године. 

 

Констатује се да пре одржавања 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 одржавање данашње јавне продаје. 

ОБЈАВЉУЈЕ СЕ почетна цена за непокретност у власништву Узелац Драгана, Апатин, 

ул. Језерска бр. 25, ЈМБГ 3003968810022 н обим удела 1/1 и то: 

- породична стамбена зграда, број зграде 1, ул. Језерска бр.25, Апатин, изграђена на 

катастарској парцели број 437, уписана у Лист непокретности бр. 3317 КО Апатин, 

у износу од 1.654.595,6 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 05.09.2019. године у 11.00 часова. 

Писмени отправак доставити странкама и учесницима у поступку. 

Довршено у  12,10  часова 

 

 

Записничар     Странке                                      Јавни извршитељ            


