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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У СОМБОРУ 

БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ 

Посл. бр. И.И.А248/2016 

Дана: 31.07.2019. године 

 

ЗАПИСНИК О ПРВОЈ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Састављен дана 31.07.2019. године, у Врбасу, ул. Иве Лоле Рибара бр.3, у извршном 

предмету извршног повериоца Мирко Фекете, Руски Крстур, ул. Радничка бр. 6, ЈМБГ 

1707974810042, чији је пуномоћник адв. Марија Јоксовић, Кула, Маршала Тита 266/а, и 

други које заступа пуномоћник Јаким Салак, адвокат из Куле, ул. Исе Бајића бр. 3,  против 

извршног дужника "АБЦ ФООД" АД, Руски Крстур, ул. Иве Лоле Рибара бр. 91, МБ 

08004692, ПИБ 100263943, ради наплате новчаног потраживања: 

 

ПРИСУТНИ СУ: 

 

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ: адв. Марија Јоксовић, достава уредна 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: нико, достава уредна 

 

ТРЕЋА ЛИЦА: Алексић Горан, ЈМБГ 2802963830021, бр.лк 006131424, ПС Врбас, Нови 

Сад, ул. Словачка бр.18 

                             Ненад Томашевић, Врбас, ул. Блок Саве Ковачевића бр.12, ЈМБГ 

1507984830018, бр.лк. 006698197 ПС Врбас, 

 

 

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.А248/16 од 26.06.2019.године уредно достављен пуномоћницима извршних 

поверилаца адвокату Марији Јоксовић дана 28.06.2019. године и адвокату Салак Јакиму 

дана 01.07.2019. године, извршном дужнику дана 29.06.2019. године, заложном повериоцу 

Драгици Крекен Александровић дана 01.07.2019. године, заложном повериоцу Банка 

Интеса дана 28.06.2019. године, Пољопривредном газдинству Јарослав Еделински који 

има уписану привремену меру дана 29.06.2019. године. Закључак је достављен Комори 

јавних извршитеља ради истицања на огласну таблу дана 28.06.2019. године те је истакнут 

на електронској огласној табли Коморе извршитеља Републике Србије дана 26.06.2019. 

године. 
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Констатује се да је пре одржавања јавне продаје било уплата јемстава за учешће у 

данашњој јавној продаји и то : 

 

- Алексић Горан, ЈМБГ 2802963830021, бр.лк 006131424, ПС Врбас, Нови Сад, ул. 

Словачка бр.18, два пута у износу од по 299.000,00 динара 

 

- Бранко Јовановић, из Футога, ул. Светозара Милетића бр.22, ЈМБГ 1806983800031, 

бр.лк.  006036866 ПУ Нови Сад у износу од 1.000.000,00 динара 

 

- Синиша Томашевић, Врбас, ул. Блок Васиља Копривице у износу 295.000,00 

динара 

 

- Ненад Томашевић, Врбас, ул. Блок Саве Ковачевића бр.12, ЈМБГ 1507984830018, 

бр.лк. 006698197 ПС Врбас, у износу од 500.000,00 динара 

 

 

Констатује се да је заложни поверилац Драгица Крекен Александровић дана 10.07.2019. 

године поднела предлог за обуставу поступка због недостатка покрића, путем 

пуномоћника Текић Светлане, адвоката из Београда, који захтев је решењем овог јавног 

извршитеља посл.број ИИ А248/16 од дана 29.07.2019. године одбачен као неблаговремен 

као и да је решењем овог јавног извршитеља посл.број ИИ А248/16 од дана 16.07.2019. 

године усвојен приговор трећег лица Тиркајла Михајла из Руског Крстура у погледу 

непокретности уписане у Лист непокретности број 4271 КО Руски Крстур и то парцела 

број 5825, њива 2. класе (Валалска) у површини од 1 ха 8 а 10 м2 те је закључак о 

оглашавању јавне продаје у том делу стављен ван снаге. 

 

Пуномоћник извршних поверилаца адвокат Марија Јоксовић овим путем изјављује да је 

имајући у виду да на следећим непокретностима и то: 

 

- под парц. бр. 2128 земљиште под зградом - објектом (Маршала Тита 206) у 

површини од 01 ара 05 квм,  

- под парц. бр. 2128 земљиште уз зграду - објекат (Маршала Тита) у површини 

од 04 ара 53 квм, (предметна породична стамбена зграда која се налази на 

наведеној парцели се према стручној процени и мишљењу налази у лошем стању, 

није за становање већ је за рушење те није обухваћена стручном проценом 

вредности), 

- под парц. бр. 2129 њива 2. класе (Маршала Тита) у површини од  04 ара 81 квм, 

утврђена вредност непокретности износи 234.740,00 динара а почетна цена не може 

бити нижа од 70% утврђене вредности непокретности, што износи 164.318,00 динара. 

 

- под парц. бр. 4428 њива 5. класе (Сејки 1) у површини од  07 ара 53 квм, 

 

утврђена вредност непокретности износи 75.300,00 динара а почетна цена не може 

бити нижа од 70% утврђене вредности непокретности, што износи 52.710,00 динара. 

 

- под парц. бр. 5829 ливада 3. класе (Державка) у површини од  07 ара 81 квм, 

 

https://maps.google.com/?q=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0+206&entry=gmail&source=g
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утврђена вредност непокретности износи 70.290,00 динара а почетна цена не може 

бити нижа од 70% утврђене вредности непокретности, што износи 49.203,00 динара. 

 

- под парц. бр. 7346 ливада 4. класе (Међеш) у површини од  49 ара 67 квм, 

 

утврђена вредност непокретности износи 447.030,00 динара а почетна цена не може 

бити нижа од 70% утврђене вредности непокретности, што износи 312.921,00 динара. 

 

- под парц. бр. 7436 ливада 4. класе (Међеш) у површини од  01 ха 18 ара 14 квм, 

 

утврђена вредност непокретности износи 1.063.260,00 динара а почетна цена не може 

бити нижа од 70% утврђене вредности непокретности, што износи 744.282,00 динара, 

које су обухваћене закључком о оглашавању јавне продаје од дана 26.06.2019. године, 

заложни поверилац Драгица Крекен Александровић има у Листу непокретности уписано 

на основу јавнобележничког записа заложне изјаве оверене код јавног бележника 

Слободана Суботића из Апатина, број ОПУ 1218-2018 од дана 23.08.2018. године која 

забележба је у јавној књизи уписана дана 06.09.2018. године, а да је закључак овог јавног 

извршитеља о спровођењу извршења на наведеним непокретностима уписан дана 

16.11.2018. године, она овим путем у име извршних поверилаца у погледу наведених 

непокретности повлачи предлог за извршење и предлаже обуставу извршног поступка.  

 

 

Пуномоћник извршног повериоца адвокат Марија Јоксовић изјављује да у погледу 

непокретности и то: 

 

- пашњак 2. класе, улица Русинска, парцела број 6684/1, површине 03 ха 87 а 18 м2, 

утврђена вредност непокретности износи 3.484.620,00 динара а почетна цена не може 

бити нижа од 70% утврђене вредности непокретности, што износи 2.439.234,00 динара. 

 

- под парц. бр. 4426 ливада 4. класе (Сејки 1) у површини од  16 ара 98 квм, 

 

утврђена вредност непокретности износи 152.820,00 динара а почетна цена не може 

бити нижа од 70% утврђене вредности непокретности, што износи 106.974,00 динара, 

пуномоћник извршних поверилаца предлаже наставак поступка спровођења извршења и 

продају наведених непокретности, обзиром да према стању у листу непокретности 

извршни повериоци имају првенство намирења на истим. 
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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 уписану у Лист непокретности број 4271 

КО Руски Крстур,  у власништву извршног дужника АБЦ ФУД АКЦИОНАРСКО 

ДРУШТВО, Руски Крстур, ул. Иве Лоле Рибара бр. 91, МБ 08004692, ПИБ 100263943 у 

1/1 обим удела и то: 

- пашњак 2. класе, улица Русинска, парцела број 6684/1, површине 03 ха 87 а 18 м2, 

Утврђена вредност непокретности износи 3.484.620,00 динара а почетна цена не може 

бити нижа од 70% утврђене вредности непокретности, што износи 2.439.234,00 динара. 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну 

непокретност. 

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. 

 

ОБЈАВЉУЈЕ СЕ почетна цена за непокретност уписану у Лист непокретности број 4271 

КО Руски Крстур,  у власништву извршног дужника АБЦ ФУД АКЦИОНАРСКО 

ДРУШТВО, Руски Крстур, ул. Иве Лоле Рибара бр. 91, МБ 08004692, ПИБ 100263943 у 

1/1 обим удела и то: 

- под парц. бр. 4426 ливада 4. класе (Сејки 1) у површини од  16 ара 98 квм, 

утврђена вредност непокретности износи 152.820,00 динара а почетна цена не може 

бити нижа од 70% утврђене вредности непокретности, што износи 106.974,00 динара, 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну 

непокретност. 

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. 
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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 17.09.2019. године у 11.30 часова. 

Писмени отправак доставити странкама и учесницима у поступку. 

Довршено у  13,25  часова 

 

Записничар     Странке                                      Јавни извршитељ     

                                 


