
 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ 

Именован за подручје Вишег суда у Сомбору  

и Привредног суда у Сомбору 

Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3 

Посл. бр. И.И-34/2020 

Дана: 13. 05. 2020. године 

 

Јавни извршитељ Бранислав Дардић, у извршном поступку извршног повериоца Ирина 

Саичић, Врбас, ул. 8 Црногорске бригаде бр. 13/9, ЈМБГ 0205953715520, Никола Гајдош, 

Куцура, ул. Габра Костелника бр. 4, ЈМБГ 0303978830032, Меланија Тамаш, Куцура, ул. Петефи 

Шандора бр. 53, ЈМБГ 1907966835035, Мирослав Гајдош, Куцура, ул. Исе Секицког бр. 121, 

ЈМБГ 2809976830068, Леона Русковски, Куцура, ул. Исе Секицког бр. 8, ЈМБГ 1109947835047, 

Олесја Кнежевић, Куцура, ул. Исе Секицког бр. 42Ј, ЈМБГ 3008975835040,  Здравко Шанта, 

Куцура, ул. Исе Секицког бр. 42Ј, ЈМБГ 1708983830001, чији је пуномоћник адв. Звонко Сабо, 

Врбас, Маршала Тита бр. 91/1, против извршног дужника ОЗЗ "КУЦУРА", Куцура, ул. 

Ослобођења  бр. 1ц, МБ 08070482, ПИБ 101419904, ради намирења новчаног потраживања 

извршног повериоца, доноси следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

ОГЛАШАВА СЕ ПРВА јавна продаја путем усменог и јавног надметања непокретности у 

својини извршног дужника  ОЗЗ "КУЦУРА", Куцура, ул. Ослобођења  бр. 1ц, МБ 08070482, ПИБ 

101419904, у обиму удела 1/1, све уписано у лист непокретности број 5557 КО Куцура и то: 

- парцела број 1155/29, Љешик, њива 1.класе површине 87 а 36 м2,  

Утврђена вредност непокретности износи 1.410.962,40 динара, а почетна цена не 

може бити нижа од 70% процењене вредности непокретности, што износи 987.673,68 

динара. 

- парцела број 1155/33, Љешик, њива 1.класе, површине 06 ха 86 а 96 м2,  

Утврђена вредност непокретности износи 11.287.699,20 динара, а почетна цена не 

може бити нижа од 70% процењене вредности непокретности, што износи 

7.901.389,44 динара. 

- парцела број 1155/34, Љешик, њива 1.класе, површине 89 а 92 м2, 

Утврђена вредност непокретности износи 1.469.752,50 динара, а почетна цена не 

може бити нижа од 70% процењене вредности непокретности, што износи 

1.028.826,75 инара. 

Јавна продаја одржаће се дана 22. 06. 2020. године са почетком у 12,00 часова у 

канцеларији овог Јавног извршитеља у Врбасу, Иве Лоле Рибара бр. 3, те се овим 

закључком позивате на продају. 

Вредност предметних непокретности проценио је судски вештак економско-

финансијске струке, Рацић Срђан, коме је ужа специјалност процена тржишне вредности 

непокретности, дана 09. 03. 2020. године. 

 



На јавном надметању могу као понудиоци да учествују само лица која су положила 

јемство, најкасније два дана пре одржавања јавног надметања, у износу од 15% процењене 

вредности непокретности, на рачун Јавног извршитеља број: 340-13002207-16 који се води 

код  „ERSTE BANK“ а.д. Нови Сад, са позивом на број И.И. 34/2020. 

 

Купац је дужан да цену по којој је непокретност продата положи јавном извршитељу 

у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности, а по уплати 

купопродајне цене предаће му се предметна непокретност. Купац сноси све трошкове око 

такси и пореза, а ради преноса права власништва. 

 

Купац непокретности, ни на јавном надметању, ни непосредном погодбом, не може 

бити извршни дужник, као ни јавни извршитељ, заменик јавног извршитеља, помоћник 

јавног извршитеља или друго лице које је запослено код јавног извршитеља, независно од 

тога да ли поступа у конкретном извршном поступку, лице запослено у министарству као 

администратор портала електронског јавног надметања нити лице које је њихов крвни 

сродник у правој линији, а у побочној линији до четвртог степена сродства, супружник, 

ванбрачни партнер, тазбински сродник до другог степена, старатељ, штићеник, усвојитељ, 

усвојеник, хранитељ или храњеник као ни свако друго лице које службено учествује у 

конкретном извршном поступку.  

 

Ако најповољнији понудилац с јавног надметања не плати понуђену цену у року, 

јавни извршитељ ће закључком огласити да је продаја без правног дејства према њему и 

непокретност доделити другом по реду понудиоцу, уз одређивање рока за плаћање 

понуђење цене а уколико ни он цену не плати у року, јавни извршитељ ће закључком 

огласити да је продаја без правног дејства према њему и непокретност доделити трећем по 

реду понудиоцу, уз одређивање рока за плаћање понуђење цене. Исто важи и ако је 

ималац права прече куповине изјавио да купује непокретност под истим условима као 

најповољнији понудилац. 

 

Овај закључак објавиће се на огласној табли Коморе извршитеља Републике Србије, а 

странка може, о свом трошку, исти објавити и у средствима јавног информисања. 

 

ПОЗИВА СЕ извршни дужник да потраживање извршног повериоца за које је 

одређено извршење и трошкове извршења уплати на рачун овог Јавног извршитеља бр. 

340-13002207-16 који се води код „ERSTE BANK“ АД Нови Сад, са позивом на пословни 

број И.И. 34/2020. 

 

Заинтересована лица могу видети непокретност која је предмет продаје до дана 

одржавања продаје, што је извршни дужник дужан омогућити, у противном разгледање ће 

се спровести принудним путем. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:                   ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ : 

Против овог закључка није  

дозвољен приговор.                                     Бранислав Дардић 


