
 
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 547/2018 

Дана 11.03.2021. године 

 

 

Јавни извршитељ Бранислав Дардић, у извршном поступку извршног повериоца 

Владимир Врбашки, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр. 60А/93, чији је пуномоћник адв. Јасмин 

Куралић, Нови Сад, Стражиловска бр.19/I, против извршног дужника Данило Цвјетићанин, 

Апатин, ул. Др. Младена Стојановића бр. 35, ради наплате новчаног потраживања, доноси следећи:                                                             

 

    З А К Љ У Ч А К 

 

 

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

пописаних на записнику од 16.12.2020. године и то: 

 

1. „LG“ телевизор  

процењена вредност износи 40.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од процењене 

вредности и износи 20.000,00 динара 

 

2. Комода за телевизор  

 

процењена вредност износи 30.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од процењене 

вредности и износи 15.000,00 динара 

 

3. „VOX“ клима уређај  

 

процењена вредност износи 20.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од процењене 

вредности и износи 10.000,00 динара 

 

4. Угаона гарнитура 

 

процењена вредност износи 40.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од процењене 

вредности и износи 20.000,00 динара 

 

5. Фотеље комада 2 

процењена вредност износи 20.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од процењене 

вредности и износи 10.000,00 динара 

 

6. Сто 

 

процењена вредност износи 15.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од процењене 

вредности и износи 7.500,00 динара 

 

 

 

 

 



 

7. Столица 

 

процењена вредност износи 5.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од процењене вредности 

и износи 2.500,00 динара 

 

8. Справа за вежбање „ROWER BR 3010“ 

 

процењена вредност износи 30.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од процењене 

вредности и износи 15.000,00 динара 

 

9. „LG“ телевизор  

процењена вредност износи 30.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од процењене 

вредности и износи 15.000,00 динара 

 

10. Комода за телевизор  

процењена вредност износи 15.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од процењене 

вредности и износи 7.500,00 динара 

 

11. Справа за нордијско скијање 

 

процењена вредност износи 40.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од процењене 

вредности и износи 20.000,00 динара 

 

12. Справа за вежбање – гладијатор 

 

процењена вредност износи 50.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од процењене 

вредности и износи 25.000,00 динара 

 

13. „SAMSUNG“ телевизор  

процењена вредност износи 10.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од процењене 

вредности и износи 5.000,00 динара. 

 

Јавна продаја одржаће се дана 12.04.2021. године са почетком од 11:00 часова у канцеларији 

овог јавног извршитеља у Врбасу, ул. 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 огласној табли и интернет страници Коморе јавних извршитеља 

најмање 15 дана пре одржавања продаје, а извршни поверилац може исти објавити и у средствима 

јавног информисања,  о свом трошку. 

 

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

дана у Апатину, ул. Др. Младена Стојановића бр. 35. 

 

Поука о правном леку:                                                                          ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ   

Против овог закључка                                                                               ______________________ 

није  дозвољен приговор.                                                                       Бранислав Дардић 

  

 


