
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У СОМБОРУ 

ДОБРИЛА ПАВЛИЦА  

Посл. бр. И.И.  77/2019 

Дана: 20.02.2020. године 
 

 

ЗАПИСНИК О ПОНОВНОЈ ПРВОЈ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ 

 

 

Састављен дана 20.02.2020. године у Врбасу, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3, у извршном 

предмету извршног повериоца Данијела Савановић, Змајево, ул. Војвођанска бр. 64, 

ЈМБГ 2806982835013, чији је пуномоћник адв. Слађана Купрес, Нови Сад, Браће 

Рибникара бр. 5, против извршног дужника, ДИМО-ТРАНС ДОО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ТРГОВИНУ, БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ, Бачко Добро Поље, ул. Маша Јелић бр. 33 А, 

МБ 08711062, ПИБ 101421864, ради наплате новчаног потраживања: 
 

ПРИСУТНИ СУ: 

 

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ:  за извршног повериоца адв. Слађана Купрес 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: нико, достава уредна 

ТРЕЋА ЛИЦА: нико 

ЗАПИСНИЧАР: Мирна Јаничић 

Започето у 12,00 часова. 

Констатује се да је закључак овог јавног извршитеља о оглашавању поновне прве јавне 

продаје од 22.01.2020. године објављен и истакнут на интернет страници Коморе јавних 

извршитеља Републике Србије дана 29.01.2020. године, истакнут на интернет страници 

Коморе јавних извршитеља Републике Србије дана 24.01.2020. године, и да је уредно 

достављен пуномоћнику  извршног повериоца као и извршном дужнику. 



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. 

 

1. ОБЈАВЉУЈЕ СЕ јавно надметање ради продаје непокретности ближе означене 

закључком овог Јавног извршитеља посл.бр. И.И-77/2019 од 07.11.2019. године и 

то: 

 - Теретно возило марке IVECO тип STRALIS AS440S43, регистарска ознака VS 

007-MG, број шасије WJMM1VS004318948, број мотора F3AE0681DB311087028, 

година производње 2006., снага мотора 316 Kw, радна запремина мотора 10308 cm3, 

по почетној цени од 70% процењене вредности а што представља износ од 

766.780,00 динара, те се позивају учесници да дају понуде. 

 

-   Прикључно возило марке SCHWINGENSCHLOGEL, тип DST 30HB, регистарска     

ознака AB-266 VS, број шасије 7152122, година производње 1989., носивост 25000 

kg. по почетној цени од 70% процењене вредности а што представља износ од 

589.050,00 динара, те се позивају учесници да дају понуде. 

 

Јавни извршитељ позива заинтересована лица да дају понуде. 

Јавни извршитељ по други пут позива заинтересована лица да дају понуде. 

Констатује се да нико није извршио повољнију понуду. 

Јавни извршитељ доноси следећи: 

З А К Љ У Ч А К 

Констатује се да данашња поновна прва јавна продаја оглашена закључком овог јавног 

извршитеља посл, бр. И.И-77/2019 од 22.01.2020. године, није успела па се заказује друга 

јавна продаја предметних покретних ствари за дан 19.03.2020. године у 12,00 часова.  



Писмени отправак доставити странкама и истаћи на огласној табли Коморе јавних 

извршитеља Републике Србије и на интернет страници Коморе јавних извршитеља 

Републике Србије. 

Довршено 12,05  часова. 

 

Записничар     Странке                                      Јавни извршитељ     
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