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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДОБРИЛА ПАВЛИЦА 

Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3 

Пословни број. И.И-А18/2016 

Идент. број предмета: 75-01-00018-16-0181 

Дана 25.02.2020.  године 

 

 

ЗАПИСНИК О ПРВОЈ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

 

Сатављен дана 25.02.2020.  године, у Врбасу, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3, у извршном 

предмету извршног повериоцa Милош Асурђић, Нови Сад, ул. Сентандрејски пут бр.16, 

ЈМБГ 0709985800005, број рачуна 330-0000100169550-58 који се води код банке CRÉDIT 

AGRICOLE БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД, чији је пуномоћник адв. Милош Кравић, 

Нови Сад, Максима Горког  бр.48, против извршног дужника, Мићо Тишма, Бачки 

Грачац, ул. Биће Кесића бр.54, ЈМБГ 1009968350901, ради спровођења Решења о 

извршењу Основног суда у Сомбору посл. бр. Ии.523/2016 од 30.09.2016. године, 

 

ПРИСУТНИ СУ: 

 

 

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ:  нико, достава уредна 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: нико, достава уредна 

 

ТРЕЋА ЛИЦА: нико 

  

ЗАПИСНИЧАР: Мирна Јаничић 

 

Започето у 11,00 часова. 

 

Констатује се да је закључак овог Јавног извршитеља о оглашавању прве јавне продаје 

непокретности посл.бр. И.И-А18/2016 од 23.01.2020. године уредно достављен 

пуномоћнику извршног повериоца и извршном дужнику, да је истакнут на интернет 

страници Коморе јавних извршитеља Републике Србије дана 23.01.2020. године, као и да 

је истакнут на огласној табли Коморе јавних извршитеља Републике Србије дана 

27.01.2020. године 

 

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

јавној продаји.  
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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 јавно надметање ради продаје непокретности ближе означене 

закључком овог јавног извршитеља посл.бр. И.И-А18/2016 од 23.01.2020. године и 

то непокретности уписане у лист непокретности бр. 1244 к.о. Бачки Грачац, 

парцела бр. 452, потес: „село“, њива 1. класе површине 5 а и 88 м2, земљиште у 

грађевинском подручју, у својини извршног дужника Мићо Тишма, Бачки Грачац, 

ул. Биће Кесића бр.54, ЈМБГ 1009968350901, у 1/1 дела, по почетној цени од 70% 

процењене вредности а што представља износ од 78.342,60 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 јавна продаја непокретности оглашена закључком овог јавног 

извршитеља посл. бр. И.И-А18/2016 од 23.01.2020. године, није успела па се заказује друга 

јавна продаја предметне непокретности за дан  25.03.2020. године у 11:00 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 у  11,05  часова. 

 

Записничар     Странке                                      Јавни извршитељ     
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