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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У СОМБОРУ 

БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ 

Посл. бр. ИИ 636/2019 

Дана: 11.03.2021. године 

 

ЗАПИСНИК О ПРВОЈ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

 

Сатављен дана 11.03.2021. године, у Врбасу, ул. Иве Лоле Рибара бр.3, у извршном предмету 

извршног повериоца Владимир Врбашки, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр. 60А/93, ЈМБГ 

1812975830029, чији је пуномоћник адв. Јасмин Куралић, Нови Сад, Стражиловска бр.19/I, против 

извршног дужника Данило Цвјетићанин, Апатин, ул. Др. Младена Стојановића бр. 35, ЈМБГ 

2905986810803, ради наплате новчаног потраживања: 

 

 

ПРИСУТНИ СУ: 

 

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ:  нико, достава уредна 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК:  нико, достава уредна 

 

ТРЕЋА ЛИЦА:  нико 

             

ЗАПИСНИЧАР: Копривица Радош 

 

Започето у 12,00 часова. 

 

 

Констатује се да је закључак овог јавног извршитеља о оглашавању прве јавне продаје посл.бр. 

ИИв 547/2018 од 21.01.2021. године уредно достављен пуномоћнику извршног повериоца дана 

29.01.2021. године и извршном дужнику дана 29.01.2021. године. Закључак је достављен Комори 

јавних извршитеља дана 27.01.2021. године и истакнут на интернет страници Коморе јaвних 

извршитеља Републике Србије дана 21.01.2021. године. 

 

Констатује се да пре одржавања продаје није било уплата јемстава за учешће у данашњој јавној 

продаји. 

 

 

Јавни извршитељ доноси следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Констатује се да су испуњени услови за одржавање данашње јавне продаје. 

ОБЈАВЉУЈЕ СЕ почетна цена за покретне 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 70% од процењене вредности и 

износи 28.000,00 динара 
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Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну ствар. 

Констатује се да нико није дао понуду. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну 

ствар. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 

 

2. Комода за телевизор  

 

процењена вредност износи 30.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене вредности и 

износи 21.000,00 динара 

 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну ствар. 

Констатује се да нико није дао понуду. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну 

ствар. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 

 

3. „VOX“ клима уређај  

 

процењена вредност износи 20.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене вредности и 

износи 14.000,00 динара 

 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну ствар. 

Констатује се да нико није дао понуду. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну 

ствар. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 

 

4. Угаона гарнитура 

 

процењена вредност износи 40.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене вредности и 

износи 28.000,00 динара 

 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну ствар. 

Констатује се да нико није дао понуду. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну 

ствар. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 
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5. Фотеље комада 2 

процењена вредност износи 20.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене вредности и 

износи 14.000,00 динара 

 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну ствар. 

Констатује се да нико није дао понуду. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну 

ствар. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 

 

6. Сто 

 

процењена вредност износи 15.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене вредности и 

износи 10.500,00 динара 

 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну ствар. 

Констатује се да нико није дао понуду. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну 

ствар. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 

 

7. Столица 

 

процењена вредност износи 5.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене вредности и 

износи 3.500,00 динара 

 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну ствар. 

Констатује се да нико није дао понуду. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну 

ствар. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 

 

8. Справа за вежбање „ROWER BR 3010“ 

 

процењена вредност износи 30.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене вредности и 

износи 21.000,00 динара 

 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну ствар. 

Констатује се да нико није дао понуду. 
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Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну 

ствар. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 

 

9. „LG“ телевизор  

процењена вредност износи 30.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене вредности и 

износи 21.000,00 динара 

 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну ствар. 

Констатује се да нико није дао понуду. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну 

ствар. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 

 

10. Комода за телевизор  

 

процењена вредност износи 15.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене вредности и 

износи 10.500,00 динара 

 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну ствар. 

Констатује се да нико није дао понуду. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну 

ствар. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 

 

11. Справа за нордијско скијање 

 

процењена вредност износи 40.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене вредности и 

износи 28.000,00 динара 

 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну ствар. 

Констатује се да нико није дао понуду. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну 

ствар. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 
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12. Справа за вежбање – гладијатор 

 

процењена вредност износи 50.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене вредности и 

износи 35.000,00 динара 

 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну ствар. 

Констатује се да нико није дао понуду. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну 

ствар. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 

 

13. „SAMSUNG“ телевизор  

процењена вредност износи 10.000,00 динара, а почетна цена чини 70% од процењене вредности и 

износи 7.000,00 динара. 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну ствар. 

Констатује се да нико није дао понуду. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају понуде за предметну покретну 

ствар. 

Констатује се да нико није дао  понуду. 

 

Јавни извршитељ доноси следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

Закључује се данашња јавна продаја. 

Констатује се да данашња јавна продаја није успела па се заказује друга јавна продаја за дан 

12.04.2021. године у 11.00 часова. 

Писмени отправак доставити странкама и учесницима у поступку. 

Довршено у  12,10  часова 

 

Записничар     Странке                                      Јавни извршитељ     


