
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДОБРИЛА ПАВЛИЦА 

Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3 

Пословни број. И.И-13/2020 

Идент. број предмета: 81-01-00013-20-0181 

Дана 11.05.2020. године 

 

Јавни извршитељ Добрила Павлица, поступајући у извршном поступку извршног 

повериоцa Далибор Овука, Змајево, ул. Симе Шолаје бр. 2, ЈМБГ 1306975830042, 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, 

број рачуна 205-0000000207687-58 који се води код банке КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. 

БЕОГРАД, ради спровођења Решења о извршењу Основног суда у Врбасу посл. бр. Ии 

56/2020 од 07.02.2020. године, доноси: 

 

    З А К Љ У Ч А К 

 

 

 ОГЛАШАВА СЕ ПРВА јавна продаја путем усменог и јавног надметања покретних 

ствари пописаних на записнику од 22.02.2020. године и то: 

 

1.  Теретно возио, камион, марке IVECO, тип/модел STRALIS AS 440543, регистарске 

ознаке VS007-MF, број шасије WJMM1VSK004318928, број мотора 

F3AE0681DB311087270, снага мотора 316 KW, радна запремина мотора 10308 cm³, 

процењена вредност износи 1.002.300,00 динара, а почетна цена чини 70% од 

процењене вредности и износи 701.610,00 динара. 

 

 

Јавна продаја одржаће се дана 03.06.2020. године са почетком од 12,30 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 интернет страници Коморе јавних извршитеља Републике 

Србије, на огласној табли Коморе јавних извршитеља Републике Србије, најмање 8 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 Бачком Добром Пољу, ул. Маша Јелић бр. 33 а. 

 

 

 

Поука о правном леку:                                                                          ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ   

Против овог закључка  __________________ 

није  дозвољен приговор.                                                                       Добрила Павлица 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


