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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У СОМБОРУ 

БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ 

Посл. бр. И.Ив.158/2018 

Дана: 31.10.2019. године 

 

 

ЗАПИСНИК О ПРВОЈ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

 

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

извршног повериоца извршног повериоца МИРОСЛАВ КОШТИЋ ПР - ОСТАЛЕ ПРАТЕЋЕ 

ДЕЛАТНОСТИ У САОБРАЋАЈУ "МЛС ТРАНС", Банатско Велико Село, ул. Крајишка бр. 45, 

МБ 63931365, ПИБ 109106469, број рачуна 205-0000000223053-35 који се води код банке 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, против извршног дужника Сандра Бијеловић, 

Врбас, ул. Гојка Јањушевића бб, ЈМБГ 0501986835015 ради наплате новчаног потраживања: 

 

 

ПРИСУТНИ СУ: 

 

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ:  нико, достава уредна 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК:  нико, достава уредна 

 

ТРЕЋА ЛИЦА:  нико 

             

ЗАПИСНИЧАР: Копривица Радош 

 

Започето у 13,00 часова. 

 

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

И.Ив.158/18 од 11.09.2019. године уредно достављен извршном повериоцу дана 17.09.2019. године 

као и извршном дужнику дана 18.09.2019. године те да је достављен Комори јавних извршитеља 

дана 13.09.2019. године и истакнут на интернет страници Коморе јaвних извршитеља Републике 

Србије дана 11.09.2019. године. 

 

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

продаји. 

 

Констатује се да су испуњени услови за одржавање данашње јавне продаје. 

 

Јавни извршитељ доноси следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

ОБЈАВЉУЈЕ СЕ почетна цена за покретне ствари пописане на записнику од дана 19.08.2019. 

године и то: 
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- „LG“ клима уређај 

Утврђена вредност покретне ствари износи 3.000,00 динара а почетна цена не може бити 

нижа од 70% утврђене вредности покретне ствари, што износи 2.100,00 динара. 

- „GRUNDIG“ ЛЦД телевизор 

Утврђена вредност покретне ствари износи 5.000,00 динара а почетна цена не може бити 

нижа од 70% утврђене вредности покретне ствари, што износи 3.500,00 динара. 

- рачунар са монитором 

Утврђена вредност покретне ствари износи 10.000,00 динара а почетна цена не може бити 

нижа од 70% утврђене вредности покретне ствари, што износи 7.000,00 динара. 

- сто за рачунар 

Утврђена вредност покретне ствари износи 7.000,00 динара а почетна цена не може бити 

нижа од 70% утврђене вредности покретне ствари, што износи 4.900,00 динара. 

- 2 ормана 

Утврђена вредност покретне ствари износи 10.000,00 динара а почетна цена не може бити 

нижа од 70% утврђене вредности покретне ствари, што износи 7.000,00 динара. 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметне покретне ствари. 

Констатује се да нико није дао понуду. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају понуде за покретне ствари. 

Констатује 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 

10.12.2019. године у 13.30 часова. 

Писмени отправак доставити странкама и учесницима у поступку. 

Довршено у  13,10  часова 

Записничар     Странке                                      Јавни извршитељ     

 

 


