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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИХАИЛО ДРАГОВИЋ 

Именован за подручје Вишег суда у  

Београду и Привредног суда у Београду 

 

Посл. бр. И.И 583/2016 

Дана: 29.06.2020. године 

Београд, Кнегиње Зорке 2 

 

 

Јавни извршитељ Михаило Драговић из Београда у извршном предмету извршног 

повериоца ЗЛАТА МОНЕТА ИИ ФИНАЧНА СЛУЖБА ДОО, ТРГ ЛЕОНА ШТУКЉА 

12, МАРИБОР, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА, ПИБ: 99600544, чији је пуномоћник Јелена 

Радојевић-Радојичић из Београда, Нехруова 51, 1 спрат, локал 58, против извршног дужника   

1. ТОМИНГ - ЦОНСАЛТИНГ ДОО, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 69/2, 11000 Београд, 

МБ: 20109980, ПИБ: 104998319, у складу са Решењем о извршењу Привредног суда у 

Београду 6ИИ 996/16 од дана 06.09.2016. године  и 2. DRUŠTVO ZA TRGOVINU I 

USLUGE FUNDUS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – U LIKVIDACIJI, 

МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 7В, 11000 Београд, МБ: 20285567, ПИБ: 104982390 у 

складу са Закључком јавног извршитеља Михаила Драговића ИИ 583/16 од 18.05.2020. 

године, ради наплате новчаног потраживања у износу од 173.965.110,60  динара, доноси 

следећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 I УКИДА СЕ Закључак јавног извршитеља Михаила Драговића И.И 583/16 од 

12.06.2020. године и то у делу  у коме је одређено спровођење извршења продајом путем 

усменог јавног надметања непокретности у својини извршног дужника DRUŠTVO ZA 

TRGOVINU I USLUGE FUNDUS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – U 

LIKVIDACIJI, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 7В, 11000 Београд, МБ: 20285567, 

ПИБ: 104982390 у односу на:  

 

- Њива 3. класе – Градско грађевинско земљиште  површине 9.798 м2, која се 

налази на катастарској парцели бр. 638/1, Ђурђево Брдо,  процењена вредност 

65.288.253,83 динара (554.370,84 EUR) 

- Њива 3. класе – Градско грађевинско земљиште  површине 7.539 м2, која се 

налази на катастарској парцели бр. 638/2, Ђурђево Брдо,  процењена вредност 

50.235.573,14 динара (426.556,62 EUR) 
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II  У преосталом делу МЕЊА СЕ Закључак јавног извршитеља Михаила 

Драговића И.И 583/16 од 12.06.2020. године тако да сада гласи: 

 

II 1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ спровођење извршења одређеног Решењем о извршењу 

Привредног суда у Београду 6ИИ 996/16 од дана 06.09.2016. године, које је постало 

правноснажно дана 07.10.2016. године, и то продајом путем усменог јавног надметања 

непокретности у својини извршног дужника DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE 

FUNDUS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – U LIKVIDACIJI, МИЛУТИНА 

МИЛАНКОВИЋА 7В, 11000 Београд, МБ: 20285567, ПИБ: 104982390 

 

1а. Њива 3. класе – Градско грађевинско земљиште  површине 2.031 м2, која 

се налази на катастарској парцели бр. 637/1, Ђурђево Брдо, процењена вредност 

13.533.419,42 динара, (114.913,98 EUR) 

2а. Њива 3. класе – Градско грађевинско земљиште  површине 1.964 м2, која 

се налази на катастарској парцели бр. 637/2, Ђурђево Брдо, процењена вредност 

13.086.969,84 динара, (111.123,12 EUR) 

3а. Њива 3. класе – Градско грађевинско земљиште  површине 485 м2, која се 

налази на катастарској парцели бр. 637/3, Ђурђево Брдо,  процењена вредност 

3.231.761,90 динара, (27.441,30 EUR) 

4а. Њива 3. класе – Градско грађевинско земљиште  површине 480 м2, која се 

налази на катастарској парцели бр. 637/4, Ђурђево Брдо,  процењена вредност 

3.198.444,77 динара (27.158,40 EUR) 

5а. Њива 3. класе – Градско грађевинско земљиште  површине 504 м2, која се 

налази на катастарској парцели бр. 637/5, Ђурђево Брдо,  процењена вредност 

3.358.367,01 динара (28.516,35 EUR) 

      6а. Њива 3. класе – Градско грађевинско земљиште  површине 481 м2, која се 

налази на катастарској парцели бр. 637/6, Ђурђево Брдо,  процењена вредност 

3.205.108,19 динара (27.214,98 EUR) 

 

 

II 2.  На непокретностима које су предмет продаје  из става II 1. овог Закључка 

уписани су следећи терети: 

 

- Извршна вансудска хипотека у смислу чл. 15 Закона о хипотеци у корист 

хипотекарног повериоца Злата Монета МБ 1323903000, Трг Леона Штукља 12. 

- Забележба Решења о извршењу, 952-02-13-87/2016 од 14.10.2016. године. 

 

 

II 3.  Закључком Ии 583/16 од 18.05.2020. године, јавни извршитељ Михаило 

Драговић из Београда утврдио је тржишну вредност непокретности из става II 1. овог 

закључка и то: 

 

1а. Њива 3. класе – Градско грађевинско земљиште  површине 2.031 м2, 

која се налази на катастарској парцели бр. 637/1, Ђурђево Брдо, процењена 

вредност 13.533.419,42 динара, (114.913,98 EUR) 
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2а. Њива 3. класе – Градско грађевинско земљиште  површине 1.964 м2, 

која се налази на катастарској парцели бр. 637/2, Ђурђево Брдо, процењена 

вредност 13.086.969,84 динара, (111.123,12 EUR) 

3а. Њива 3. класе – Градско грађевинско земљиште  површине 485 м2, која 

се налази на катастарској парцели бр. 637/3, Ђурђево Брдо,  процењена 

вредност 3.231.761,90 динара, (27.441,30 EUR) 

4а. Њива 3. класе – Градско грађевинско земљиште  површине 480 м2, која 

се налази на катастарској парцели бр. 637/4, Ђурђево Брдо,  процењена 

вредност 3.198.444,77 динара (27.158,40 EUR) 

5а. Њива 3. класе – Градско грађевинско земљиште  површине 504 м2, која 

се налази на катастарској парцели бр. 637/5, Ђурђево Брдо,  процењена 

вредност 3.358.367,01 динара (28.516,35 EUR) 

6а. Њива 3. класе – Градско грађевинско земљиште  површине 481 м2, која 

се налази на катастарској парцели бр. 637/6, Ђурђево Брдо,  процењена 

вредност 3.205.108,19 динара (27.214,98 EUR) 

 

 

II 4.  На првом надметању почетна цена износи 70% од укупне процењене 

вредности непокретности из става II 3. овог Закључка почев од тачке 1а. до тачке 6а.  

 

II 5. 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.   

 

      II 6. Прво усмено јавно надметање ће се одржати дана 23.07.2020. године у 11 

часова у просторијама канцеларије поступајућег јавног извршитеља на адреси у Београду, 

Кнегиње Зорке број 2, четврти спрат, канцеларија број 4. 

 

      II 7. Право учешћа у надметању имају лица која су претходно положила јемство у 

висини од 1/10 од утврђене тржишне вредности непокретности из става II 3. овог Закључка, 

и то појединачно за сваку непокретност почев од тачке 1а. до тачке 6а., и о томе обавестили 

јавног извршитеља.  

 

      II 8.  Јемство се 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 учествовање на јавном надметању и позивом на број Ии 

583/16). Јемство се мора положити најкасније до објављивања јавног надметања. 

 

      II 9. Понудилац коме је додељена непокретност (купац) је дужан да уплати 

понуђени износ (цену) у року од пет дана од окончања усменог јавног надметања на 

наменски рачун јавног извршитеља Михаила Драговића, број рачуна: 205-178447-90 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.  
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      II 10. 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 понуђача задржати до 

уплате укупног износа цене од лица са бољом понудом од њихове.  

 

      II 11. Заинтересованим лицима за куповину непокретности дозволиће се 

разгледање предметне непокретности уз претходну најаву извршитељу  на телефон: 011/344 

71 67. 

 

      II 12. Овај Закључак објавиће се: 

- на огласној табли Коморе јавних извршитеља  

- на електронској огланој табли Коморе јавних извршитеља 

- на електронској огласној табли Привредног суда у Београду 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Закључком јавног извршитеља Михаила Драговића И.И 583/16 од 12.06.2020. године  

одређено је спровођење извршења продајом путем усменог јавног надметања 

непокретности у својини извршног дужника DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE 

FUNDUS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – U LIKVIDACIJI, МИЛУТИНА 

МИЛАНКОВИЋА 7В, 11000 Београд, МБ: 20285567, ПИБ: 104982390. 

 

Извршни поверилац је путем пуномоћника дана 26.06.2020. године обавестио јавног 

извршитеља да се противи продаји непокретности ближе описаних у ставу 1. овог Закључка, 

из разлога што на истима постоји уписана извршна вансудска хипотека 1. реда у смислу 

члана 15. Закона о хипотеци у корист Пословног система „MERCATOR“ DD Љубљана, 

Дунајска цеста 107, Република Словенија, и предложио да јавни извршитељ измени 

Закључак од 12.06.2020. године у том делу. 

 

Имајући у виду напред наведено, јавни извршитељ је одлучио као у изреци 

Закључка.  

 

 

 

 

ПРАВНА ПОУКА:                               ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

Против овог Закључка           Михаило Драговић 

није дозвољен правни лек (члан 24 став 5 ЗИО)         
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