
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДОБРИЛА ПАВЛИЦА 

Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3 

Телефон: 062/188-35-38 

Пословни број. ИИ 137/2018 

Дана 11.08.2020. године 

 

Јавни извршитељ Добрила Павлица у извршном поступку извршног повериоца 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА -  ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ, Београд, ул. Дечанска бр.8, 

МБ 07001452, ПИБ 102199721, број рачуна 840-821121843-39 РАЧУН ОТВОРЕН КОД 

МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР, кога заступа Државни 

правобранилац, Суботица, Трг Лазара Нешића бр.1, против извршног дужника VEGLIA 

BORLETTI DOO SUBOTICA, Суботица, ул. Ловре Брачуљевића бр. 47 II спрат, 11, МБ 

20637480, ПИБ 106589522, ради намирења новчаног потраживања, доноси следећи: 

 

    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. 634 к.о. Гаково, у приватној својини 

извршног дужника VEGLIA BORLETTI DOO SUBOTICA у обиму 1/1 удела: 

 

1. број парцеле: 910, коју чине: 

 

- земљиште под објектом у површини 2 ара 81 м
2 

и зграда пољопривреде бр. 1 

- земљиште под објектом у површини 12 ари 57 м
2 

и помоћна зграда бр. 2 

- земљиште под објектом у површини 2 ара 80 м
2 

и помоћна зграда бр. 3 

- земљиште под објектом у површини 2 ара 79 м
2 

и помоћна зграда бр. 4 

- земљиште под објектом у површини 2 ара 48 м
2 

и помоћна зграда бр. 5 

- земљиште под објектом у површини 3 ара 60 м
2 

и помоћна зграда бр. 6, преостао нето 

део око 75 м2 (по налазу судског вештака Срђана Рацића од 09.03.2020. године)  

- земљиште уз објекат – зграду у површини 65 ара 92 м
2,  

Утврђена вредност непокретности износи 38.082.960,00 динара, а почетна цена не 

може бити нижа од 70% утврђене вредности непокретности, што износи 26.658.072,00 

динара. 
 

2. број парцеле: 1309, коју чине: 

 

- земљиште под објектом у површини 23 ара 21м
2 

и зграда пољопривреде бр. 1 

- земљиште уз објекат – зграду у површини 48 ара 82 м
2, 

Утврђена вредност непокретности износи 12.929.400,00 динара, а почетна цена не 

може бити нижа од 70% утврђене вредности непокретности, што износи 9.050.580,00 

динара. 

 

 



 

Јавна продаја одржаће се дана 09.09.2020. године са почетком од 11,00 часова у 

канцеларији овог јавног извршитеља у Врбасу, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3, те се овим закључком 

позивате на продају. 

 

Вредност предметне непокретности проценило је стручно лице из области грађевинарства 

Срђан Рацић, Нови Сад, ул. Бранимира Ћосића бр. 7/17, дана 09.03.2020. године  

 

  Пре почетка усменог јавног надметања сваки понудилац је дужан да код јавног 

извршитеља положи доказ о уплаћеном јемству од 10% процењене вредности непокретности, у 

року од најкасније два дана пре одражавња јавног надметања, на наменски рачун јавног 

извршитеља број: 340-13002214-92 код ERSTE BANK А.Д. НОВИ САД, са позивом на број 

предмета ИИ 137/18. 

 

Купац је дужан да цену по којој је непокретност продата уплати јавном извршитељу у 

року од 15 дана од доношења закључка о додељивању непокретности а по уплати купопродајне 

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

ради преноса права власништва. 

 

Ако најповољнији понудилац с јавног надметања не плати понуђену цену у року, 

закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност се додељује 

другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене. Ако ни он не плати 

цену у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност се 

додељује трећем по реду понудицу уз одређивње рока за плаћање понуђене цене. Ако ни трећи 

по реду понудилац не плати цену у року, јавни извршитељ утврђује да јавно надметање није 

успело. 

 

Купац непокретности, ни на јавном јавном надметању, ни непосредном погодбом, не 

може бити извршни дужник, јавни извршитељ, заменик јавног извршитеља, помоћник јавног 

извршитеља или друго лице које је запослено код јавног извршитеља, свако друго лице које 

службено учествује у поступку, нити лице које је које је њихов крви сродник у правој линији, а 

у побочној до четвртог степена сродства, супружник, ванбрачни партнер или тазбински 

сродник до другог степена или старатељ, усвојитељ, усвојеник или хранитељ. 

 

Овај закључак објавиће се на интернет страници Коморе јавних извршитеља Републике 

Србије, на огласној табли Коморе јавних извршитеља Републике Србије, а извршни поверилац 

може исти објавити и у средствима јавног информисања, о свом трошку. 

 

Заинтересована лица могу видети непокретност која је 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 

  

 

 

 

 



 

 

          


