
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У СОМБОРУ 

БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ 

Посл. бр. И.И.176/2019 

Дана: 31.10.2019. године 

 

ЗАПИСНИК О ПОНОВНОЈ ПРВОЈ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Састављен дана 31.10.2019. године, у Врбасу, ул. Иве Лоле Рибара бр.3, у извршном предмету 

извршних поверилаца Мира Подунавац, Сивац, ул. Душана Пејића бр. 17, ЈМБГ 

2410965375318, Мирела Подунавац, Сивац, ул. Душана Пејића бр. 17, ЈМБГ 2903991167517 и 

Милена Подунавац, Сивац, ул. Душана Пејића бр. 17, ЈМБГ 1205995167519, чији је пуномоћник 

адв. Драгана Ђилас, Кула, Маршала Тита 266/а, против извршног дужника Милан Подунавац, 

Сивац, ул. Жарка Зрењанина бр. 109, ЈМБГ 1405960370302, ради наплате новчаног потраживања: 

 

ПРИСУТНИ СУ: 

 

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ:  адвокат Марија Јоксовић по заменичкој пуномоћи, достава уредна 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: нико,  достава уредна 

                                         

ТРЕЋА ЛИЦА: Алексић Горан, ЈМБГ 2802963830021, бр.лк 006131424, ПС Врбас, из Новог Сада, 

ул. Словачка бр.18 

 

ЗАПИСНИЧАР: Радош Копривица 

 

Започето у 11,00 часова. 

 

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

посл.бр. И.И. 176/2019 од 10.09.2019. године уредно достављен пуномоћнику извршних 

поверилаца дана 12.09.2019. године и извршном дужнику дана 12.09.2019. године. Закључак је 

достављен Комори јавних извршитеља дана 13.09.2019. године ради истицања на огласну таблу и 

истакнут на електронску огласну таблу Коморе јавних извршитеља дана 10.09.2019. године. 

 

Констатује се да је пре одржавања продаје било уплата јемства за учешће у данашњој јавној 

продаји и то од стране Горана (Војин) Алексића у износу од 215.000,00 динара. 

 

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 непокретности у својини извршног дужника Милан Подунавац, 

Сивац, ул. Жарка Зрењанина бр. 109, ЈМБГ 1405960370302, ималац права својине у 1/1 удела и то: 

 



- непокретности уписаних у лист непокретности бр. 4946 к.о. Сивац, парцела бр. 2736, 

породична стамбена зграда, бр. зграде 1, бр. етажа ПР 1, земљиште под зградом-објектом, 

Жарка Зрењанина бр. 109, површине  1а и 22м
2
, земљиште уз зграду-објекат, Жарка 

Зрењанина, површине  5а, њива 1. класе, Жарка Зрењанина, површине  69 м
2    

 

у износу од 991.200,00 динара који представља 70 % од утврђене  вредности. 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну непокретност. 

Констатује се да нико није дао понуду. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају понуде за предметну 

непокретност. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 

 

ОБЈАВЉУЈЕ СЕ почетна цена за непокретности у својини извршног дужника Милан Подунавац, 

Сивац, ул. Жарка Зрењанина бр. 109, ЈМБГ 1405960370302, ималац права својине у 1/1 удела и то: 

- непокретности уписаних у лист непокретности бр. 4946 к.о. Сивац, парцела бр. 10454, 

ливада 3. класе, површине  3а и 95м
2
, потес Тркалиште, 

у износу од 24.885,00 динара који представља 70 % од утврђене  вредности. 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну непокретност. 

Констатује се да је Алексић Горан, ЈМБГ 2802963830021, бр.лк 006131424, ПС Врбас дао понуду у 

износу од 24.885,00 динара. 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају повољније понуде за предметну 

непокретност. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају повољније понуде за предметну 

непокретност. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 

 

ОБЈАВЉУЈЕ СЕ почетна цена за непокретности у својини извршног дужника Милан Подунавац, 

Сивац, ул. Жарка Зрењанина бр. 109, ЈМБГ 1405960370302, ималац права својине у 1/1 удела и то: 

- непокретности уписаних у лист непокретности бр. 4946 к.о. Сивац, парцела бр. 10455, 

њива 4. класе, површине  69а и 78м
2
, потес Тркалиште, 

у износу од 488.460,00 динара који представља 70 % од утврђене  вредности. 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну непокретност. 

Констатује се да је Алексић Горан, ЈМБГ 2802963830021, бр.лк 006131424, ПС Врбас дао понуду у 

износу од 488.460,00 динара. 



Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају повољније понуде за предметну 

непокретност. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају повољније понуде за предметну 

непокретност. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 

 

ОБЈАВЉУЈЕ СЕ почетна цена за непокретности у својини извршног дужника Милан Подунавац, 

Сивац, ул. Жарка Зрењанина бр. 109, ЈМБГ 1405960370302, ималац права својине у 1/1 удела и то: 

- непокретности уписаних у лист непокретности бр. 4946 к.о. Сивац, парцела бр. 10456, 

ливада 3. класе, површине  5а и 55м
2
, потес Тркалиште, 

у износу од 34.965,00 динара који представља 70 % од утврђене  вредности. 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну непокретност. 

Констатује се да је Алексић Горан, ЈМБГ 2802963830021, бр.лк 006131424, ПС Врбас дао понуду у 

износу од 34.965,00 динара. 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају повољније понуде за предметну 

непокретност. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају повољније понуде за предметну 

непокретност. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 

Јавни извршитељ доноси следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Закључује се данашња јавна продаја. 

ДОДЕЉУЈУ СЕ непокретности у својини извршног дужника Милан Подунавац, Сивац, ул. 

Жарка Зрењанина бр. 109, ЈМБГ 1405960370302, ималац права својине у 1/1 удела и то: 

- непокретност уписана у лист непокретности бр. 4946 к.о. Сивац, парцела бр. 10454, ливада 

3. класе, површине  3а и 95м
2
, потес Тркалиште, 

за излицитирани износ од 24.885,00 динара. 

- непокретност уписана у лист непокретности бр. 4946 к.о. Сивац, парцела бр. 10455, њива 4. 

класе, површине  69а и 78м
2
, потес Тркалиште, 

за излицитирани износ од 488.460,00 динара. 



- непокретност уписана у лист непокретности бр. 4946 к.о. Сивац, парцела бр. 10456, ливада 

3. класе, површине  5а и 55м
2
, потес Тркалиште, 

за излицитирани износ од 34.965,00 динара. 

 

понудиоцу Алексић Горану, ЈМБГ 2802963830021, бр.лк 006131424, ПС Врбас, из Новог Сада, ул. 

Словачка бр.18. 

 

ПОЗИВА СЕ понудилац Алексић Горан, ЈМБГ 2802963830021, бр.лк 006131424, ПС Врбас, из 

Новог Сада, ул. Словачка бр.18  да у року од 15 дана уплати разлику између уплаћеног јемства и 

излицитираних купопродајних цена у износу од 333.310,00 динара на депозитни рачун овог јавног 

извршитеља број 340-13002207-16 са позивом на број предмета ИИ 1763/19 а у супротном понуда 

ће бити проглашена без правног дејства. 

 

Јавни извршитељ доноси следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

Констатује се да данашња јавна продаја није успела у погледу непокретности под редним бројем 1 

па се заказује друга јавна продаја за дан 28.11.2019. године у 11.00 часова. 

Писмени отправак доставити странкама и учесницима у поступку. 

Довршено у  11,11  часова 

 

 

 

 

Записничар     Странке                                      Јавни извршитељ            


