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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. ИИв 44/2017 

Дана 30.11.2020. године 

Јавни извршитељ Бранислав Дардић, у извршном поступку извршног повериоца "ERSTE 

BANK" АД НОВИ САД, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр. 5, МБ 08063818, ПИБ 101626723, 

чији је пуномоћник адв. др Немања  Алексић, Нови Сад, Грчкошколска 1, против извршног 

дужника Веселин Црновчић, Нови Сад, ул. Косанчић Ивана бр. 2А/26, ЈМБГ 0605977123584, 

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 27. 06. 2019. године  и то: 

 

- путничко моторно возило регистарске ознаке VS 004 VŠ, марке Škoda Octavia А5 Elegance 1.9 

TDI, број шасије TMBBS21Z1B2129013, број мотора BXEE14510, снага мотора 77 kw, година 

производње 2011. 

 

Процењена вредност износи 500.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од процењене 

вредности и износи 250.000,00 динара. 

 

Jaвна продаја одржаће се дана 28.12.2020. године са почетком у 11.00 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. 

 

 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 интернет страници 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. 

 

ПОЗИВА СЕ извршни дужник да потраживање извршног повериоца и трошкове извршења 

уплати на рачун овог Јавног извршитеља бр. 340-1300220716 који се води код „ERSTE BANK“ АД 

Нови Сад, са позивом на пословни број ИИв 44/2017. 

 

 Заинтересована лица могу видети покретну ствар која је предмет продаје сваког радног дана 

у Равном Селу, ул. Првомајска бр. 49, а чије разгледање је извршни дужник дужан да омогући.  

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:          ЈАВНИ  ИЗВРШИТЕЉ : 

Против овог закључка није  

дозвољен приговор.       Бранислав Дардић 


