
РВПУНЈТИКА СРЈ>И.ЈА
ЈАВНИИЗВР111ИТЬ7Ь МИХАИЛО ДРАГОВИЋ
Именован за подручје Вишег суда у Београду
и Привредног суда у Београду
ул. Кнегиње Зорке 2, Београд
Поел. бр. И.И 538/17
Дана: 20.05.2019. године

Јавни извршитељ Михаило Драговић из Београда у извршном предмету извршног
повериоца В2 HOLBING KAPITAL Ј)ОО вкосвш, Београд-Нови Београд,
ул.Тошин бунар 274-В, МБ:2103 7052, ПИБ: 108626699, ТР:265-111031ООО13454-41 код
RaifTeiseп ЬацкаAD Bt:ogнtd,против извршних дужника 1.Ј-П~I>О.ППА'ЖИВКОВИЋ из
Београда, ул.Петра Драпшина 42, ЈМБГ:О702955710562, 2.ЗОРИЦА 'ЖИВКОВИЋ из
Београда, ул.Петра Драпшина 42, ЈМБГ:] 407953715046, ради намирења потраживања
извргпног повериоца на основу извршне исправе ~ заложне исправе, доноси следећи

ЗАКЛ.УЧАК О ПРОДА.ЈИ НЕПОЈП>ЕТНОСТИ
ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТ АIЬА

1 ОДРЕЂУЈЕ СЕ спровођење извршења одређеног Решењем о извршењу Првог
основног суда у Београд посл.бр. И.И 13062117 од 17.10.2017. године, продајом путем
усменог јавног надметања непокретности у сусвојини извршног дужника другог реда
Зорице Живковић из Београда, ул.Петра Драпшина 42, ЈМБГ:1407953715046 и то:

- Породична стамбена зграда, број зграде 1, Потес/улица: Петра Драпшина 40,
површине у габариту 114.1112,изграђеној иа катастарској парцели број 549312КО
БОРЧА, уписаној у лист непокретности број 7620 КО БОРЧА, у приватној
сусвојини извршног дужника другог реда Зорице Живковић из Београда,
ЈМБГ:1407953715046, са обимом удела 114.

11 На непокретности којаје предмет продаје уписани су следећи терети:

- Забележба хипотеке од 01.06.2011. године: на основу извршне заложне изјаве у
Београду Под 01.06.2011. године ОВ.БР.20257/11 и споразума о одрицању Београду
III ОВ.БР.20257/11, укњижује се заложно право на У4 дела куће у својини Зорице
Живковкић из Београда,

- Забележба да се власник одрекао права располагања неисписаном хипотеком у корист
других поверилаца и обавезно према хипотекарном повериоцу са доцнијим редом
првенства у овом тренутку да ће само у његову корист захтевати испис хипотеке:
Решењем број 952-02-12- 712/201 7 а на основу Уговора о преносу потраживања
ОПУ:950/17 оверен пред Јавним бележником Војновић Николом дана 21.08.2017.
године, којим се дозвољава промена података, односно пренос забележбе уписане
Решењем ДН.БР.4942/2011 дана 01.06.2011. године, тако да се врши промена



заложног повериоца - уступиоца Рјгаеџз Ьапkс А]) Веоргао, на пријемника РГ) В2
IIolcliпg kapital Ј)()() Bcogгacl, Нови Београд, Омладинских бригада 88Б, у корист РЈ)
В2 Hokiiпg kapital ])()() ВсоgгасЈ, Нови Београд, Омладинских бригада 88Б,

- Забележба забране вансудске продаје предметне непокретности од стране
хипотекарног повериоца у корист Рпаеџз Ьапkс АЈ) Beogгaci у чију корист јс била
уписана забележба хипотекарне продаје -- Решење 952-02-14-23/20] 7 од 26.0I.2017.
године,

- Забележба Решења о извршењу Првог основног суда у Београду 9 ИИ ]3062/Ј 7 од
17.10.2017. године, на основу Закључка о спровођењу извршења Јавног извршитеља
Михаила Драговића посл.бр. 538/17 од 29.12.2017. годиие=-Решење 952-02-13-2/2018
ОД] 1.0].2018. П>ДИНС,

111 Закључком И.И 538/17 од 26.03.2019. године, исправљен Закључком И.И 538/17
од 09.04.2019. године, Јавни извршитељ Михаило Драговић из Београда утврдио је
тржишну вредност непокретности из става I овог закључка у износу од 1.946.105,39
динара.

IV На првом надметању почетна цепа износи 70(% од процењене вредности, док на
другом надметању почетна цепа не може бити нижа од 50°/о од процењене вредности.

V Купац непокретности не може бити, ни на јавном надметању, ни непосредном
погодбом, извршни дужник, јавни извршитељ, заменик јавног извршитеља, помоћник. . . .
Јавног извршитеља или друго лице КО.ЈС ЈСзапослено код Јавног извршитеља, свако друго
лице које службено учествује у поступку, нити лице које је њихов крвни сродник у
правој линији а у побочној линији до четвртог степена сродства, супружник, ванбрачни
партнер или тазбински сродник до другог степена или старатељ, усвојитељ, усвојеник
или хранитељ.

VI Ималац законског права прече куповине непокретности има првенство над
најповољнијим понудиоцем ако одмах после објављивања који је понудилац
најповољнији а пре доношења закључка о додељивању непокретности, изјави да купује. .непокретност под истим условима као најповољнији понудилац.

VII Прво усмено јавно надметање ће се одржати дана 18.06.2019. године у 11:00
часова у просторијама канцеларије поступајућег јавног извршитеља на адреси у
Београду, Кнегиње Зорке број 2, четврти спрат, канцеларија број 4.

VIII Право учешћа у надметању имају лица која су претходно положила јемство у
висини од 1/1О од утврђене тржишне вредности непокретности из става I изреке овог
закључка, односно у износу од 194.610,54 динара и о томе обавестили извршитеља.

IX Јемство се полаже у готовом новцу уплатом на наменски рачун јавног извршитеља
Михаила Драговића, број рачуна: 205-17844 7-90 код Комерциј алве банке ад Београд, (са
напоменом - јемство за учествовање на јавном надметању и позивом на број И.И 538/17).
Јемство се мора положити најкасније до објављивања јавног надметања.

Х Понудилац коме је додељена непокретност (купац) је дужан да уплати понуђени
износ (цену) у року од 5 (пет) дана од окончања усменог јавног надметања на наменски
рачун јавног извршитеља Михаила Драговића, број рачуна: 205-17844 7-90 код
Комерцијалне банке ад Београд. Ако полагање цене изостане, јавни извршитељ ће



прогласити продају том понуђачу без правног дејства и позвати следећег по реду
понуђача да уплати понуђени износ.

XI У случају да на јавном надметању учествује више лица са уплаћеним јемством,
понудиоцима чија понуда није прихваћена вратиће се јемство одмах по закључењу
јавног надметања, с тим да ћс ес јемство другог и трећег понуђача задржати до уплате
укупног износа цене од лица са бољом понудом од њихове,

ХП Заинтересована лица за куповину непокретности могу разгледати предметну
непокретност дана 11.06.2019. године а потребне информације могу добити од
извршитеља на телефон: 0111344,71 67.

ХПI Закључак о продаји објавиће се:
- на огласној табли Коморе извршитеља,
- на електронској табли Коморе извршитеља
- на огласној табли Првог основног суда у Београду
- на огласној табли Првог основног суда у Београду

ПЈ>АННА ПОУКА:
Против овог Закључка
није дозвољен правни лек




