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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У СОМБОРУ 

БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ 

Посл. бр. И.И.51/2019 

Дана: 30.07.2019. године 

 

ЗАПИСНИК О ПРВОЈ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Сатављен дана 30.07.2019. године, у Врбасу, ул. Иве Лоле Рибара бр.3, у извршном поступку 

извршног повериоца Јожеф Хорват, Србобран, ул. Петефи Шандора бр. 86, ЈМБГ 

0309967830039, чији је пуномоћник адв. Далибор Радовић, Врбас, Маршала Тита 72, против 

извршног дужника Зоран Парошки, Србобран, ул. Змај Јовина бр. 22, ЈМБГ 1706970830018, 

ради наплате новчаног потраживања: 

  

ПРИСУТНИ СУ: 

 

ИЗВРШНИ ПОВЕРИОЦИ: пуномоћник адвокат Далибор Радовић лично, достава уредна 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: нико, достава уредна 

 

ТРЕЋА ЛИЦА: Вера Парошки, ЈМБГ 0907971835031, бр.лк.005382234 

 

ЗАПИСНИЧАР: Радош Копривица 

 

Започето у 12,00 часова 

 

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

непокретности посл. бр. И.И. 51/2019 од  01.07.2019. године уредно достављен пуномоћнику 

извршног повериоца дана 29.07.2019. године, извршном дужнику дана 03.07.2019. године а 

сувласнику Харгита Поповић дана 03.07.2019. године. Закључак је достављен Комори јавних 

извршитеља ради истицања на огласну таблу дана 03.07.2019. године а уредно је истакнут на 

интернет страницу Коморе извршитеља дана 01.07.2019. године. 

 

Констатује се да није било уплата јемства за учествовање на данашњој јавној продаји. 

 

Констатује се да је сувласник Харгита Поповић поднеском од дана 29.07.2019. године тражила 

одлагање данашње јавне продаје с обзиром да је као заинтересовано лице спречена да присуствује 

истој услед путовања у иностранство. 

 

Јавни извршитељ доноси следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБИЈА СЕ захтев сувласника Харгите Поповић од дана 29.07.2019. године за одлагање 

данашње јавне продаје.  

О наведеном захтеву биће донета посебна писмена одлука. 
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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 у приватној својини извршног дужника у 1/2 

иделна дела, уписане у Лист непокретности број 8541 КО Србобран, која се налази у Србобрану, 

улица 19 Октобра бр. 62, парцела број 1006 и то: 

- земљиште под зградом – објектом , површине 1 а 72 м2, број зграде 1, градско грађевинско 

земљиште, 

- земљиште под зградом – објектом , површине 50 м2, број зграде 2, градско грађевинско 

земљиште, 

- земљиште под зградом – објектом , површине 29 м2, број зграде 3, градско грађевинско 

земљиште, 

- земљиште уз зграду објекат, површине 3 а 67 м2, градско грађевинско земљиште, све 

укупно површине 6 а 18 м2, 

- породична стамбена зграда број 1, пр 1, пк 1, улица 19 октобра број 62, грађевинске 

површине 193 м2, објекат има одобрење за употребу, 

- помоћна зграда – летња кухиња, број зграде 2,  пр 1, улица 19 октобра, грађевинске 

површине 41 м2, објекат има одобрење за употребу, 

-  помоћна зграда – гаража, број зграде 3, пр 1, улица 19 октобра, грађевинске површине 

23м2, објекат има одобрење за употребу, 

у износу од 2.686.001,5 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 

09.09.2019. године у 13.00 часова. 

Писмени отправак доставити странкама и учесницима у поступку. 

Довршено у  12,05  часова 

 

Записничар     Странке                                    Јавни  извршитељ 


