
 
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. ИИв 84/2020 

Дана: 30.07.2020. године 

 

Јавни извршитељ Бранислав Дардић, именован за подручје Вишег суда у Сомбору 

и Привредног суда у Сомбору, у извршном предмету извршног повериоца РТИ ДОО 

НОВИ САД, Нови Сад, ул. Војводе Степе бр. 22, МБ 20813067, ПИБ 107486855, чији је 

пуномоћник адв. Ђорђе Миковић, Нови Сад, Војвођанских бригада 17/1, против 

извршног дужника Бојан Ланчушки, Сивац, ул. Балканска бр. 51, ЈМБГ 0711983830017, 

ради наплате новчаног потраживања, доноси следећи:  

З А К Љ У Ч А К 

ОГЛАШАВА СЕ ДРУГА јавна продаја путем усменог и јавног надметања покретне 

ствари пописане на записнику од дана 19.05.2020. године и то: 

- трактор марке „Steyer“ , модел „4115 Profil Classic“ , година производње 2018, 

снага мотора 96 Kw, број мотора 001557898, серијски број: DBDP411KJEJ50321. 

 

Утврђена вредност покретне ствари износи 7.840.400,00 динара, а почетна цена 

не може бити нижа од 50% утврђене вредности покретне ствари, што износи 

3.920.200,00 динара. 

Јавна продаја одржаће се дана 31.08.2020. године са почетком у 14.00 часова у 

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

закључком позивате на продају. 

Вредност предметне покретне ствари проценило је Удружење судских вештака 

„Акрибија“, дана 08.06.2020. 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% од 

утврђене вредности покретне ствари, на рачун Јавног извршитеља број: 340-13002207-16 

који се води код  „ERSTE BANK“ а.д. Нови Сад, са позивом на број ИИв 84/2020. 

 

Купац је дужан да цену по којој је покретна ствар продата положи јавном 

извршитељу у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању покретне 

ствари, а по уплати купопродајне цене предаће му се предметна покретна ствар. Купац 

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



 

 

Купац покретне ствари, 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 

ствар 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 ствар доделити трећем по реду понудиоцу, уз 

одређивање рока за плаћање понуђење цене.  

 

Овај закључак објавиће се на електронској 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 ИИв 84/2020. 

 

Заинтересована лица могу видети покретну ствар 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 


