
ввпмвлик-, СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИХАИЛО ДРАГОВИЋ
Именована за подручје Вишег суда у Београду
и Привредног суда у Београду
ул. Кнегиње Зорке 2, Београд

Посл. бр. Ии. бр.124/18
дана: 14.06.2019. године

Јавни извршитељ Михаило Драговић из Београда у у извршном предмету извршног
повериоца СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД, БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА
165Г, 11070 Нови Београд, МБ:О7792247, ПИБ:100000354, чији је пуномоћник
заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима, из Новог Сада, ул.
Грчкошколска бр. 1, против извршног дужника МИРОЉУБ ТОШИЋ,
УГРИНОВАЧКА бр. 139, 11272 Добановци, ЈМБГ: 0208951710016, ради наплате
новчаног потраживања у износу од 7.902.425.18 динара доноси следећи:

3АКЛэУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ
НЕПОСРЕДН(>М ПОГОДБОМ ПО ИЗБОЈ>у ПОВЕРИОЦА

1 ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја непокретности путем непосредне погодбе по избору
повериоца, након две неуспеле продаје и то:

- стамбена зграда с11р111111юст11ПОl+Прl+Пн.1 у ул. Угриновачка бр. 139-а.
Постојеђа на парцели бр. 1720102 уписана у А листу ЗКУЛ-а бр. 2585 КО
Добановци, као зк тело П, под бројем 1, НКП 269,94

П На непокретности која јс предмет продаје уписани су следећи терети:
Хипотека од 22.11.2006. године, дн 5738/06
Забележба решења о извршењу од 02.()7.2007. године, дн 3521/07
Забележба забране вансудске хипотековапе продаје од 30.03.2017. године
Забележба Решења о извршењу, 952-02-13-39/2018 од 25.12.2018. године
Жалба па 952-02-13-39/2018

ПI Закључком Ил 124/Ј 8 од 24.08.2018. године, јавни извршитељ Михаило
Драговић Н3 Београда утврдио јс тржишну вредност непокретности из става I овог
закључка у износу од 10.205.891,52 динара.

1\7 ЦI!:НЛ иепокретиости ес слободно уговара. 11очетна цена износи 30'1., од
ШtQШЩ·Щlс ОЈ)С/ЏIО('111.ll(~llOICl)(~'l'Jl(KПI IП става 111 OHOI :иш:љу•1ю1.



V ПОЗИВАЈУ СЕ потенцијални понудиоци да своје обавезујуће понуде у писменој
форми у затвореној коверти, заједно са доказом о уплати износа јемства, а за куповину
непокретности, доставе на адресу канцеларије јавног извршитеља у Београд, ул.
Кнегиње Зорке бр. 2, и то до 08.07.2019. године до 11 часова. Отварање достављених
понуда одржаће се 08.07.2019. године у 11 часова. Уговор о непосредној погодби
бити закључен са оним понудиоцем који понуди највишу цену (најповољнијем
понудиоцу). Ако више њих понуди исту цену, уговор о продаји непосредном погодбом
ће бити закључен са оним понудиоцем који је први доставио највишу цену.

VI РОК за закључење Уговора о непокретности путем непосредне погодбе одређује
се у трајању од 30 дана, а почиње тећи од дана објављивања овог закључка на огласној
табли Коморе јавних извршитеља.

VII l)OK за плаћање цене је 15 дана, рачунајући од дана доношења закључка о
додељивању непокретности.

VIII Купац полаже јемство у висини од 111 О од утврђене тржишне вредности
непокретности из става ТП изреке овог закључка, односно у износу од 1.020.589,15
динара и о томе обавештава јавног извршитеља.

IX Јемство ес полаже у готовом новцу уплатом на наменски рачун јавног извршитеља
Михаила Драговића, број рачуна: 205-178447-90 код Комерцијалне банке ад Београд,
(са напоменом - јемство за куповину путем непосредне погодбе и позивом на број Ии
124/18).

Х Сви порези и трошкови преноса права власништва падају на терет купца.

XI Заинтересованим лицима за куповину непокретности дозволиће ес разгледање
предметне непокретности и то дана 28.06.2019. године уз претходну најаву
извршитсљу на телефон: О111344 71 67.

ХП Закључак о продаји објавиће се на огласној табли Коморе јавних извршитеља и
електронској табли Коморе јавних извршитеља, огласној табли Трећег основног суда у
Београду и електронској табли Трећег основног суда у Београду, с тим да странке могу
о свом трошку да објаве закључак о продаји у средствима јавног информисања односно
да ес о закључењу обавесте лица која ес баве посредовањем у продаји непокретности.

О б р а з л о ЈЈС е њ е

Према члану 189. Закона о извршењу и обезбеђењу, закључак о продаји
непокрегности непосредном погодбом по избору извршног повериоца доноси се одмах
пошто извршпи поверилац изабере такво намирење. Закључком се одређује и рок за
закључење уговора о продаји, почетна цена непокретности и рок за плаћање цене. На
садржину и додсљиван,е закључка сходно ес примењују одредбе о закључку о продаји
непокретпости на јавном иадмегању.



Уговор о продаји може да се закључи у року од 30 дана од дана објављивања
закључка о продаји непокретности непосредном погодбом по избору повериоца. Цена
непокретности слободно се уговара, а рок за плаћање цене не може бити дужи од 15
дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности.

Ако се непокретност прода непосредном погодбом, извршни поверилац сматра се
намиреним у висини постигнуте цене, али ако је она нижа од 30% процењене
вредности непокретности, сматра се намиреним у износу од30 % од процењене
вредности.

ПРАВНА ПОУКА:
Против овог Закључка
пије дозвољен правни лек( члан 24 став 5 ЗИО)

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Михаило Драговић




