
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДОБРИЛА ПАВЛИЦА 

Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3 

Пословни број. И.И-40/2019 

Идент. број предмета: 55-01-00040-19-0181 

Дана 25.02.2020. године 

 

Јавни извршитељ Добрила Павлица, поступајући у извршном поступку извршног 

повериоцa Душан Стајшић, Сивац, ул. Рибарева бр. 33, ЈМБГ 1404971810030, чији је 

пуномоћник адв. Иштван Нађ, Црвенка, Арсенија Чарнојевића бр. 3, против извршног 

дужника, Јова Тодоров, Сивац, ул. Сутјеска бр. 5, ЈМБГ 2410952810082, ради 

спровођења Решења о извршењу Привредног суда у Сомбору посл. бр. Ии. 31/2019 од 

26.06.2019. године, доноси: 

    З А К Љ У Ч А К 
 

 ОГЛАШАВА СЕ ПРВА јавна продаја непокретности путем усменог и јавног 

надметања и то: 

 

- непокретности уписане у лист непокретности бр. 3012 к.о. Сивац, парцела бр. 2276, 

број зграде 1, земљиште под зградом – објектом површине 1 а 12 м2 што у природи 

представља породичну стамбену зграду која се налази у Сивцу у ул. Сутјеска бр. 14 а, 

на којој је извршни дужник ималац права својине у 1/2 удела, 

 

Утврђена вредност непокретности износи 885.000,00 динара, а почетна цена не 

може бити нижа од 70% утврђене вредности непокретности, што износи           

619.500,00 динара. 

 

-   непокретности уписане у лист непокретности бр. 158 к.о. Сивац, парцела бр. 2206, 

зграда бр. 1, земљиште под зградом – објектом површине 99 м2 која у природи 

представља породичну стамбену зграду, број етажа ПР 1, зграда бр. 2, земљиште под 

зградом – објектом површине 19 м2 који у природи представља помоћну зграду 

изграђену без одобрења за градњу, број етажа ПР 1, зграда бр. 3, земљиште под зградом 

– објектом површине 10 м2 који у природи представља помоћну зграду изграђену без 

одобрења за градњу, број етажа ПР 1, замљиште уз зграду – објекат површине 5 а, њива 

3. Класе површине 42 м2, све у Сивцу у ул. Милоша Обилића бр. 43 на којима је 

извршни дужник ималац права својине у 1/1 удела, 

 

Утврђена вредност непокретности износи 472.000,000 динара, а почетна цена не 

може бити нижа од 70% утврђене вредности непокретности, што износи          

330.400,00 динара. 

 

-  непокретности уписане у лист непокретности 2634 к.о. Сивац, парцела бр. 1744, број 

зграде 1, број посебног дела 1 који у природи представља једнособан стан у приземљу 

површине 43 м2, у Сивцу, ул. Маршала Тита бр. 235,  на којем је извршни дужник 

ималац права својине у 1/1 удела,  
 

Утврђена вредност непокретности износи 472.000,00 динара, а почетна цена не 

може бити нижа од 70% утврђене вредности непокретности, што износи          

330.400,00 динара. 

 

 



 

 

Јавна продаја одржаће се дана 25.03.2020. године са почетком од 12,00 часова у 

канцеларији овог јавног извршитеља у Врбасу, 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% утврђене вредности непокретности 

на рачун јавног извршитеља број: 340-13002214-92 који се води код  „ERSTE BANK“ а.д. 

Нови Сад, са позивом на број И.И-40/2019. 
 

Купац је дужан да цену по којој је непокретност продата положи јавном извршитељу 

у року од 15 дана од дана оглашавања резултата јавне продаје, а по уплати купопродајне 

цене предаће му се предметна непокретност. Купац сноси све трошкове око такси и пореза, 

а ради преноса права власништва. 
  

Овај закључак објавиће се на интернет страници Коморе јавних извршитеља и 

огласној табли Коморе јавних извршитеља, а извршни поверилац може исти објавити и у 

средствима јавног информисања о свом трошку. 

 

Заинтересована лица могу видети непокретности која су предмет продаје до дана 

одржавања продаје, што је извршни дужник дужан омогућити, у противном разгледање ће 

се спровести принудним путем. 

 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:                 ЈАВНИ  ИЗВРШИТЕЉ : 

Против овог закључка није  ________________________ 

дозвољен приговор.                                            Добрила Павлица 
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