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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У СОМБОРУ 

БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ 

Посл. бр. И.И.520/2018 

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 Мухамед Сејдија, Кула, ул. Јосипа Крамера бр. 5, ЈМБГ 

1903975710363, чији је пуномоћник адв. Марија Јоксовић, Кула, Маршала Тита 266/а, 

против извршног дужника Михајло Сабо, Руски Крстур, ул. Рибарска бр. 3, ЈМБГ 

2109951810044, чији је пуномоћник адв. Недељко Мандић, Врбас, Маршала Тита 83, ради 

наплате новчаног потраживања: 

 

ПРИСУТНИ СУ: 

 

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ:  адвокат Марија Јоксовић из Куле лично, по пуномоћи из 

списа, достава уредна 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: Михајло Сабо, Руски Крстур, ул. Рибарска бр. 3, ЈМБГ 

2109951810044 лично и адвокат Недељко Мандић из Врбаса лично, достава уредна 

 

ТРЕЋА ЛИЦА:  

 

 

ЗАПИСНИЧАР: Радош Копривица 

 

Започето у 12.00 часова. 

 

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

посл.бр. И.И.520/18 од 20.06.2019. године уредно достављен пуномоћнику извршног 

повериоца дана 24.06.2019. године и пуномоћнику извршног дужника дана 22.06.2019. 

године. Закључак је уредно достављен свим сувласницима предметне непокретности и 

достављен Комори јавних извршитеља ради истицања на огласну таблу дана 24.06.2019. 

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

дана 20.06.2019. године.  

 

 

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

јавној продаји односно да нико од заинтересованих лица није извршио пријаву уплате 

нити доставио доказ о уплати јемства. 
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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 и то: 

- парцела бр. 5033, њива 2. класе (горње дужи) у површини од 60 ха 99 ара 

10 м2 и парцела бр. 5033, њива 3. класе (горње дужи), у површини од 11 ха 

46 ара 76 м2, уписане у Лист непокретности бр. 5801 К.О. Сивац, у 

власништву извршног дужника Михајло Сабо, Руски Крстур, ул. Рибарска 

бр. 3, ЈМБГ 2109951810044, обим удела 23868/724590, 

у износу од 2.061.996,47  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 17.09.2019. године у 11.00 часова. 

Писмени отправак доставити странкама и учесницима у поступку. 

Довршено у  12,10  часова 

 

Записничар     Странке                                      Јавни извршитељ     

                                 


