
      
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИХАИЛО ДРАГОВИЋ 

Именован за подручје Вишег суда у Београду 

и Привредног суда у Београду  

ул. Кнегиње Зорке 2, Београд 

 

Посл. бр. И.И 375/2019 

Дана: 12.06.2020. године 

 

Jaвни извршитељ Михаило Драговић из Београда у извршном предмету извршног 

повериоца TREĆA PETOLETKA DOO, ЖОРЖА КЛЕМЕНСОА БР. 19, 11000 Београд, 

кога заступа адвокат БРАНКА ЂУКИЋ-ОБРАДОВИЋ, ПАТРИЈАРХА ВАРНАВЕ бр. 

21 стан 2, 11000 Београд, против извршног дужника RETAIL COFFEE DOO 

BEOGRAD, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА бр. 80, 11000 Београд Врачар, МБ: 

20245310, ПИБ: 104798809, кога заступа адвокат МИША ПЕТРОВСКИ, ИЗ 

БЕОГРАДА, УЛ. ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВА БР. 45, ради испражњења и предаје 

непокретности следећи:  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

 

 

I      ОДРЕЂУЈЕ СЕ прва по реду продаја путем усменог јавног надметања покретних 

ствари извршног дужника RETAIL COFFEE DOO BEOGRAD, БУЛЕВАР КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА бр. 80, 11000 Београд Врачар, МБ: 20245310, ПИБ: 104798809, а на 

основу Решења о извршењу Привредног суда у Београду 3 Ии 2288/2019 од 24.12.2019. 

године, које је постало правноснажно дана 20.02.2020. године и то: 

 

1. Аспиратор FAVORIT комада 2, процењене вредности у износу од по 4.000,00 

динара, укупно 8.000,00 динара, 

2. Рерна пекач UNOX HEBC04EUEPR комада 1, процењене вредности у износу од 

60.000,00 динара, 

3. Радни пулт са судопером комада 1, процењене вредности у износу од 35.000,00 

динара, 

4. Рерна WINTERHALTER комада 1, процењене вредности у износу од 85.000,00 

динара, 

5. Радна плоча са прегрдама INOX комада 1, процењене вредности у износу од 

25.000,00 динара, 

6. Пекач INOX комада 1, процењене вредности у износу од 40.000,00 динара, 



7. Радна плоча са фрижидером SENOL комада 1, процењене вредности у износу од 

200.000,00 динара, 

8. Индукциона плоча комада 1, процењене вредности у износу од 3.000,00 динара, 

9. Радна површина са фиокама INOX комада 1, процењене вредности у износу од 

25.000,00 динара, 

10. Судопера мала са оставом комада 1, процењене вредности у износу од 20.000,00 

динара, 

11. Радни сто судопере INOX комада 1, процењене вредности у износу од 10.000,00 

динара, 

12. Орман за пециво INOX комада 1, процењене вредности у износу од 30.000,00 

динара, 

13. Канцеларијски сто комада 1, процењене вредности у износу од 7.000,00 динара, 

14. Канцеларијске столице комада 16, процењене вредности у износу од по 4.000,00 

динара, укупно 64.000,00 динара, 

15.  Канцеларијски сто комада 8, процењене вредности у износу од по 5.000,00 динара, 

укупно 40.000,00 динара, 

16. Канцеларијски орман комaда 5, процењене вредности у износу од по 3.000,00 

динара, укупно 15.000,00 динара, 

17. Сет орман са фиокама малим комада 8, процењене вредности у износу од по 

2.000,00 динара, укупно 16.000,00 динара, 

18. Сет орман са фиокама већим комада 1, процењене вредности у износу од 2.500,00 

динара,  

19. Унутрашња клима VIVAX комада 1, процењене вредности у износу од 22.000,00 

динара, 

20. Штампач HP 1020 комада 1, процењене вредности у износу од 6.000,00 динара, 

21. Штампач HP 1120 комада 1, процењене вредности у износу од 9.000,00 динара, 

22. Полице INOX комада 8, процењене вредности у износу од по 5.000,00 динара, 

укупно 40.000,00 динара, 

23. UNOX HEBC-HCEU комада 1, процењене вредности у укупном износу од 

120.000,00 динара, 

24. Телефон CISCO IP 7942 комада 2, процењене вредности у износу од по 10.000,00 

динара, укупно 20.000,00 динара, 

25. Клима SAMSUNG комада 1, процењене вредности у укупном износу од 6.000,00 

динара, 

26. Кафе округли сто мали комада 15, процењене вредности у износу од по 2.000,00 

динара, укупно 30.000,00 динара, 

27. Кафе округли сто велики комада 1, процењене вредности у износу од 3.000,00 

динара, 

28. Кафе коцкасти сто комада 14, процењене вредности у износу од по 2.000,00 динара, 

укупно 28.000,00 динара, 

29. Кафе столица са кругом комада 19, процењене вредности у износу од по 3.000,00 

динара, укупно 57.000,00 динара, 

30. Кафе столица комада 13, процењене вредности у износу од по 3.000,00 динара, 

укупно 39.000,00 динара, 

31. Кафе орман са преградом комада 1, процењене вредности у износу од 5.000,00 

динара, 



32. Фотеља комада 14, процењене вредности у износу од по 25.000,00 динара, укупно 

350.000,00 динара, 

33. Гарнитура сива угао комада 2, процењене вредности у износу од по 15.000,00 

динара, укупно 30.000,00 динара, 

34. Гарнитура сива комада 1, процењене вредности у износу од 20.000,00 динара, 

35. Гарнитура зелена комада 1, процењене вредности у износу од 30.000,00 динара 

36. Софа зелена комада 2, процењене вредности у износу од по 20.000,00 динара, 

укупно 40.000,00 динара, 

37. Лустер звоно комада 9, процењене вредности у износу од по 17.000,00 динара, 

укупно 153.000,00 динара, 

38. Лустер вентилатор комада 22, процењене вредности у износу од по 4.000,00 

динара, укупно 88.000,00 динара, 

 

Све пописане Записницима о попису Ии 375/19 од 02.03.2020. године и Ии 375/19 од 

14.05.2020. године, а са обележеним маркица на њима. 

 

II На првом надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности покретне 

ствари из става I овог закључка почев од тачке 1 до тачке 38. 

 

III Прво усмено јавно надметање ће се одржати дана 03.07.2020. године у 11 часова у 

просторијама канцеларије поступајућег извршитеља на адреси у Београду, Кнегиње 

Зорке број 2, четврти спрат, канцеларија број 4. 

 

IV Право учешћа у надметању имају лица која су претходно положила јемство у 

висини од по 1/10 од процењене вредности покретних ствари из става I изреке овог 

закључка и то појединачно за сваку ствар из става I а по тачкама.  

 

V     Јемство се полаже у готовом новцу уплатом на наменски рачун извршитеља 

Михаила Драговића, број рачуна: 205-178447-90 код Комерцијалне банке ад Београд, 

(са напоменом - јемство за учествовање на јавном надметању у предмету пословни број 

Ии 228/18 и уз назнаку за коју покретну ствар се јемство уплаћује), уз позив на број Ии 

375/18 и тачку под којим се ствар води у закључку ставу I. Јемство се мора положити 

најкасније до објављивања јавног надметања. 

 

VI Понудилац са најбољом понудом је дужан да уплати понуђени износ (цену) 15 

дана од дана доношења закључка о додељивању покретних ствари на наменски 

рачун извршитеља Михаила Драговића, број рачуна: 205-178447-90 код 

Комерцијалне банке ад Београд. Aкo пoнуђaч нe плaти oдмaх пo пoзиву извршитеља, 

други пoнуђaч ћe бити прoглaшeн купцeм и плaтити oну цeну кojу je oн пoнудиo и тaкo 

рeдoм.  

 

VII 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 ће се јемство другог и трећег понудиоца задржати до уплате укупног 

износа цене од лица са бољом понудом од њихове.  



VIII Јавни извршитељ ће заинтересованим лицима за куповину покретних ствари 

омогућити да разгледају предметне покретне ствари  дана 24.06.2020. године, уз 

претходну најаву јавном извршитељу на број телефона 011/344-71-67. 

 

IX   Закључак о продаји објавиће се: 

- на огласној табли Коморе јавних извршитеља,  

- на електронској огласној табли Коморе јавних извршитеља, 

- на електронској огласној табли Привредног суда у Београду. 

 

 

 

ПРАВНА ПОУКА:                       ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ: 

Против овог Закључка                 Михаило Драговић 

није дозвољен правни лек (члан 24 став 5 ЗИО)        
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