
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У СОМБОРУ 

БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ 

Посл. бр. И.И.717/2019 

Дана: 12.03.2020. године   

 

ЗАПИСНИК О ПРВОЈ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Састављен дана 12.03.2020. године, у Врбасу, ул. Иве Лоле Рибара бр.3, у извршном 

предмету извршног повериоца Милутин Ивановић, Сомбор, ул. ЈНА ц-7, ЈМБГ 

2309945301803, чији је пуномоћник адв. Дамир Перић, Сомбор, Стапарски пут 20, против 

извршног дужника Никола Жигић, Сомбор, ул. Аврама Мразовића бр. 7, ЈМБГ 

0801961350908, власник брисане радње Никола Жигић ПР - Угоститељска радња 

„Ресторан Плитвице-Ж.Н“ Сомбор (мат.број:60926883,ПИБ: 105271265),, ради наплате 

новчаног потраживања: 

 

ПРИСУТНИ СУ: 

 

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ:  нико, достава уредна 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: нико, достава уредна 

                                         

ТРЕЋА ЛИЦА: нико 

 

ЗАПИСНИЧАР: Радош Копривица 

 

Започето у 11,00 часова. 

 

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

посл.бр. И.И. 717/2019 од 14.02.2020. године уредно достављен пуномоћнику извршног 

повериоца дана 19.02.2020. године док је достава за извршног дужника извршена дана 

22.02.2020.године а за заложног повериоца „ProCredit Bank“ дана 19.02.2020. године. 

Закључак је достављен Комори јавних изврпитеља ради истицања на огласну таблу дана 

19.02.2020. године и истакнут на електронску огласну таблу Коморе јавних извршитеља 

дана 14.02.2020. године. 

 

Констатује се да је пре одржавања продаје било уплата јемства за учешће у данашњој 

јавној продаји и то од стране: 

 

- Бојане Шљукић из Врбаса у износу од 500.000,00 динара 

- Синише Томашевић из Врбаса у износу од 200.000,00 динара и 276.000,00 динара 

 



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 уписане у Лист 

непокретности број 6158 КО Сомбор 1, у приватној својини „Ресторан Плитвице-Ж.Н“ 

Никола Жигић ПР,Сомбор, ул.Аврама Мразовића бр.1А, обим удела 1/1 и то: 

- пословни простор – девет и више просторија пословних услуга под бројем 

посебног дела 2, површине 161 м2, који се налази у стамбено пословној згради под 

бројем зграде 1, саграђеној на парцели број 4181/1 у Сомбору, у ул. Аврама 

Мразовића бр.7, укључујући све плодове који нису одвојени од непокретности и 

сва побољшања и повећања вредности непокретности до којих је дошло после 

заснивања хипотеке, у власништву извршног дужника у целости, 

 

по почетној цени од 70% процењене вредности а што износи 6.829.939,69 динара те се 

позивају учесници да дају понуде. 

 

Констатује се да нико није извршио понуду за објављену лицитациону цену. 

Јавни извршитељ поново позива заинтересована лица да дају понуде. 

Констатује се да нико није извршио понуду за објављену лицитациону цену. 

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 11.05.2020. године са почетком од 12.00 часова. 

Писмени отправак доставити странкама и учесницима у поступку. 

Довршено у  11,06  часова 

 

 

Записничар     Странке                                      Јавни извршитељ            


