
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У СОМБОРУ 

БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ 

Посл. бр. И.И.930/2017 

Дана: 06.02.2020. године 

 

ЗАПИСНИК О ПРВОЈ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

 

Састављен дана 06.02.2020. године, у Врбасу, ул. Иве Лоле Рибара бр.3, у извршном 

предмету извршног повериоца Бранка Стојичић, Кула, ул. Виноградска бр. 50, ЈМБГ 

1004969815043, чији је пуномоћник адв. Божо Марковић, Нови Сад, Максима Горког 

бр.17а/II и други, против извршног дужника "АСКА" АД КУЛА - у ликвидацији, Кула, 

ул. Врбашки пут бр. 1, МБ 08166625, ПИБ 100263461, чији је пуномоћник адв. Марија 

Јоксовић, Кула, Маршала Тита 266/а, ради наплате новчаног потраживања: 

 

ПРИСУТНИ СУ: 

 

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ:  адвокат Божо Марковић лично, достава уредна 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: нико,  достава уредна 

                                         

ТРЕЋА ЛИЦА: нико 

 

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. 930/2017 од 18.12.2019. године уредно достављен пун. извршног повериоца 

дана 26.01.2019. године, пуномоћнику извршног дужника дана 20.12.2019. године као и да 

је достављен Комори јавних извршитеља ради истицања на огласну таблу дана 24.12.2019. 

године и истакнут на електронску огласну таблу Коморе јавних извршитеља дана 

18.12.2019. године. 

 

Констатује се да пре одржавања јавне продаје није било уплата јемства за учешће у 

данашњој јавној продаји. 

 

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 јавно надметање ради продаје покретних ствари пописаних на 

записнику од 18.08.2017. године и то: 

1. 4 ЛИНИЈЕ ЗА ШИВЕЊЕ ЦИПЕЛА СА ШИВАЋИМ МАШИНАМА 

Утврђена вредност износи 714.973,20 динара а почетна цена не може бити нижа од 

70% од процењене вредности и износи 500.481,24 динара те се позивају учесници да дају 

понуде. 

Констатује се да нико није извршио понуду за објављену лицитациону цену. 

Јавни извршитељ поново позива понудиоце да дају понуде. 

Констатује се да нико није извршио понуду за објављену лицитациону цену. 

2. 1 ПОГОН – МОДЕЛАРНИЦА СА МАШИНАМА 

Утврђена вредност износи 178.743,30 динара а почетна цена не може бити нижа од 

70% од процењене вредности и износи 125.120,31 динара те се позивају учесници да дају 

понуде. 

 

Констатује се да нико није извршио понуду за објављену лицитациону цену. 

Јавни извршитељ поново позива понудиоце да дају понуде. 

Констатује се да нико није извршио понуду за објављену лицитациону цену. 

3. ВИЉУШКАР ЖУТИ „SIBICAR SEN 164 „ 

Утврђена вредност износи 154.910,86 динара а почетна цена не може бити нижа од 

70% од процењене вредности и износи 108.437,60 динара те се позивају учесници да дају 

понуде. 

 

Констатује се да нико није извршио понуду за објављену лицитациону цену. 

Јавни извршитељ поново позива понудиоце да дају понуде. 

Констатује се да нико није извршио понуду за објављену лицитациону цену. 

4. ЖУТА РУЧНА ВИЉУШКАРА „STENBOCK“ 

Утврђена вредност износи 71.497,32 динара а почетна цена не може бити нижа од 

70% од процењене вредности и износи 50.048,12 динара те се позивају учесници да дају 

понуде. 

Констатује се да нико није извршио понуду за објављену лицитациону цену. 

Јавни извршитељ поново позива понудиоце да дају понуде. 

Констатује се да нико није извршио понуду за објављену лицитациону цену. 



 

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 09.03.2020. године у 13.00 часова. 

Записник доставити странкама и учесницима у поступку. 

Довршено у  12,05  часова 

 

Записничар     Странке                                      Јавни извршитељ            


