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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДОБРИЛА ПАВЛИЦА 

Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3 

Пословни број. ИИ 116/20 

Идент. број предмета: 80-01-00116-20-0181 

Дана 12.08.2020. године 

 

 

 

ЗАПИСНИК О ПРВОЈ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

 

Сатављен дана 12.08.2020. године, у Врбасу, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3, у извршном 

поступку извршног повериоцa извршног повериоцa Милош Влашкалић, Сивац, ул. 

Браце Хаџића бр. 29А, ЈМБГ 1505959810077, чији је пуномоћник адв. Ђорђе Ланчушки, 

Сивац, Омладинска бр. 2, против извршног дужника, Станислава Влашкалић, Бачка 

Паланка, ул. ЈНА бр. 77, ЈМБГ 0607955805048, ради спровођења Решења о извршењу 

Основног суда у Врбасу – Судска јединица у Кули посл. бр. Ии. 109/2020 од 25.05.2020. 

године: 

 

ПРИСУТНИ СУ: 

 

 

ЗА ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА:  пуномоћник адв. Ђорђе Ланчушки 

 

ЗА ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА: 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 116/20 од 14.07.2020. године уредно достављен пуномоћнику 

извршног повериоца дана 18.07.2020. године и извршном дужнику дана 20.07.2020. 

године, достављен Комори јавних извршитеља ради истицања на огласну таблу 

17.07.2020. године и истакнут на интернет страници Коморе јавних извршитеља 

Републике Србије дана 14.07.2020. године, а да се коверта назначена на носиоца права 

плодоуживања Славка Влашкалића вратила са назнаком да је лице преминуло, те 

пуномоћник извршног повериоца адв. Ђорђе Ланчушки прилаже решење о наслеђивању 

иза покојног Славка Влашкалића. 
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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 јавно надметање ради продаје непокретности ближе означене 

закључком овог јавног извршитеља посл.бр. И.И 116/20 од 14.07.2020. године и то: 

 

- непокретности уписане у Лист непокретности број 2576 к.о. Сивац под парцелним 

бројем 2960, земљиште под зградом површине 147 м2, земљиште под зградом 

површине 52 м2, замљиште под зградом површине 23 м2, замљиште уз зграду 

површине 192 м2, укупне површине парцеле од 414 м2, на којој се налазе 

породична стамбена зграда број 1 и помоћне зграде број 2 и 3 у Сивцу, ул. Петра 

Драпшина бр. 2, а на којој је извршни поверилац Милош Влашкалић сувласник у 

5/6 дела, а извршни дужник Станислава Влашкалић у 1/6 дела, по почетној цени од 

70% процењене вредности а што представља износ од 991.200,00 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 јавна продаја непокретности оглашена закључком овог јавног 

извршитеља посл. бр. И.И 116/20 од 14.07.2020. године, није успела па се заказује друга 

јавна продаја предметне непокретности за дан 31.08.2020. 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  11:15  часова. 

Записничар     Странке                                      Јавни извршитељ     
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