
 
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.ИВ-455/2017 
Дана 13. 05. 2020. године 

Јавни извршитељ Бранислав Дардић, у извршном поступку извршног повериоца ФОНД 

ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, ул. Булевар Немањића бр. 14а, МБ 07904959, ПИБ 

100121213, број рачуна 840-2724-07 РАЧУН ОТВОРЕН КОД МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА - 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР, чији је пуномоћник адв. Александар Петковић, Београд, Млатишумина 9, 

против извршног дужника: Донован Лукић, Нови Сад, ул. Скерлићева бр. 5, ЈМБГ 

2509970830038, ради спровођења извршења одређеног Решењем о извршењу Основног суда у 

Врбасу посл. бр. ИИв-225/2017 од 05.06.2017.године, у поступку за намирење потраживања, 

доноси следећи: 

З А К Љ У Ч А К 

ОГЛАШАВА СЕ ПРВА јавна продаја путем усменог и јавног надметања покретних ствари 

пописаних на записнику од 28. 01. 2020. године и то: 

1. Canon штампач  

Процењена вредност износи 3.000,00 динара а почетна цена чини 70% од процењене 

вредности и износи 2.100,00 динара. 

2. 3 комоде 

Процењена вредност износи 3.000,00 динара а почетна цена чини 70% од процењене 

вредности и износи 2.100,00 динара. 

3. 2 стола за кухињу  

Процењена вредност износи 2.000,00 динара а почетна цена чини 70% од процењене 

вредности и износи 1.400,00 динара. 

4. 1 ормар 

Процењена вредност износи 2.000,00 динара а почетна цена чини 70% од процењене 

вредности и износи 1.400,00 динара. 

5. Кревет 

Процењена вредност износи 2.000,00 динара а почетна цена чини 70% од процењене 

вредности и износи 1.400,00 динара. 



6. Сто,  

Процењена вредност износи 2.000,00 динара а почетна цена чини 70% од процењене 

вредности и износи 1.400,00 динара. 

7. „АБ ФИТ“справа 

Процењена вредност износи 2.000,00 динара а почетна цена чини 70% од процењене 

вредности и износи 1.400,00 динара. 

8. Пећ, 

Процењена вредност износи 4.000,00 динара а почетна цена чини 70% од процењене 

вредности и износи 2.800,00 динара. 

9. Клима уређај,  

Процењена вредност износи 5.000,00 динара а почетна цена чини 70% од процењене 

вредности и износи 3.500,00 динара. 

Јавна продаја одржаће се дана 22. 06. 2020.  године са почетком од 13,00 часова у 

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

позивате на продају. 

            Пре почетка усменог јавног надметања сваки понудилац је дужан да код Јавног 

извршитеља положи доказ о уплаћеном јемству од 10% процењене вредности покретне ствари на 

рачун овог Јавног извршитеља бр. 340-13002207-16 који се води код „ERSTE BANK“ АД Нови 

Сад, са позивом на број предмета. 

Дужнику се забрањује свако располагање пописаним стварима. 

Купац је дужан да цену по којој је ствар продата положи Јавном извршитељу одмах по 

објављивању резултата продаје, а по уплати купопродајне цене у целости има право да преузме 

ствар. 

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

најмање 8 дана пре одржавања продаје, а извршни поверилац може исти објавити и у средствима 

јавног информисања, привремено о свом трошку. 

 

 Заинтересована лица могу видети покретне ствари које су предмет продаје сваког радног 

дана у Врбасу,  Блок Саве Ковачевића бр. 3, стан 23, поткровље, а чије разгледање је извршни 

дужник дужан да омогући. 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:                 ЈАВНИ  ИЗВРШИТЕЉ : 

Против овог закључка није  

дозвољен приговор.                                              Бранислав Дардић 


