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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-395/2019 

Дана 13. 05. 2020. године 

 

Јавни извршитељ Бранислав Дардић, у извршном поступку извршног повериоца 

Веселин Ловрић, 25260 Апатин, ул. Пригревачка бр. 15, ЈМБГ 2001979810036, чији је 

пуномоћник адв. Бојан Тркуља, Сомбор, Мите Поповића бр.4/I , Илија Ђенић, 25260 

АПАТИН, ул. Матије Гупца бр. 40, ЈМБГ 2501980812517, и други које све заступа 

пуномоћник адв. Бојан Тркуља, Сомбор, Мите Поповића бр.4/I, против извршног 

дужника ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИСТАНИШТА, СКЛАДИШТА И ХИДРОГРАДЊЕ 

НАПРЕДАК АД АПАТИН, Апатин, ул. Дунавска обала бб, МБ 08027633, ПИБ 

100964263, доноси следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ПРИХВАТА СЕ предлог извршног повериоца за продају непосредном погодбом 

покретних ствари у власништву извршног дужника. 

 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја непосредном погодбом покретних ствари пописаних на 

записнику од 10.06.2019. године и то: 

1. Претоварни систем: - три траке са погоном, претоварни кран са својом 

канструкцијом 

Процењена вредност износи 10.612.080,00 динара а почетна цена износи 4.000.000,00 

динара. 

2. Цистерна за нафту 20.000 литара 

Процењена вредност износи 707.472,00 динара а почетна цена износи 180.000,00 

динара. 

3. Цистерна за нафту 3.000 литара 

Процењена вредност износи 235.824,00 динара а почетна цена износи 45.000,00 

динара. 
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4. Цеви различитих димензија (2 комада – 2 м, 1 комад -3 метра, 1 комад - 1 м, 10 

комада -4 м,  14 комада -5 м, 9 комада - 6 м) 

Процењена вредност износи 608.425,92 динара а почетна цена износи 300.000,00 

динара. 

 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ рок од 20 дана за достављање писмених понуда за куповину предметних 

покретних ствари.  

 

Заинтересовани купци су дужни да јавном извршитељу на адресу седишта канцеларије у 

Врбасу, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3, доставе писмене понуде за куповину предметних 

покретних ствари које не могу бити ниже од почетне цене наведене у ставу 2 изреке, до 

03.06.2020. године.      

 

Пре закључења уговора о непосредној погодби купац је дужан да код јавног извршитеља 

положи доказ о уплаћеном јемству од 10% утврђене вредности покретне ствари на рачун 

извршитеља број: 340-13002207-16 који се води код „ЕRSTE BANK“ AД Нови Сад, са 

позивом на број И.И. 395/2019. 

 

Уговор о продаји непосредном погодбом између јавног извршитеља, који иступа у име и за 

рачун извршног дужника и купца закључиће се дана 09.06.2020. године у канцеларији 

јавног извршитеља у Врбасу, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3, са почетком од 12,00 часова.   

 

Купац је дужан да цену по којој се ствари продају положи извршитељу у року од 15 дана 

од дана закључења уговора, а по уплати купопродајне цене предаће му се предметне 

ствари. Купац сноси све трошкове око такси и пореза, а ради преноса права власништва. 

 

Заинтересована лица могу разгледати покретне ствари које су предмет продаје. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Решењем о извршењу Основног суда у Сомбору, посл. број 3 ИИ 819/2019 од 

31.05.2019.године одређено је извршење ради наплате новчаног потраживања извршних 

поверилаца. 

 Обзиром да на првој и на другој јавној продаји није било заинтересованих купаца 

као и да је извршни поверилац поднеском од 04.03.2020. године предложио продају 

предметних покретних ствари непосредном погодбом, то је у складу са одредбом члана 

189 Закона о извршењу и обезбеђењу, jавни извршитељ одлучио као у изреци. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:                    ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 
 

Против овог закључка није                                                  

дозвољен приговор.   

                                                                                                                     Бранислав Дардић 


