
      
 

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.ИВ 421/2019 

Дана: 17.08.2020. године 

 

Jaвни извршитељ Михаило Драговић из Београда у извршном предмету извршног 

повериоца PROTECT CHEM DOO, ЈЕЛЕНКА МИХАЈЛОВИЋА бр. 1 стан 19, 11060 

БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА, кога заступа БИЉАНА СТЕФАНОВИЋ, ЖИВКА 

ДАВИДОВИЋА бр. 72а/24, 11000 Београд, против извршног дужника DRUŠTVO ZA 

TRGOVINU I USLUGE SYSTEM ALEX DOO BEOGRAD-ZEMUN, УГРИНОВАЧКИ 

ПУТ бр. 27/16, 11080 Београд Земун, МБ: 20102721, ПИБ: 104165457, ради наплате 

новчаног потраживања, доноси следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

 

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

ствари извршног дужника одређена Закључком Иив 421/19 од 20.07.2020. године а заказана 

дан 17.08.2020. године у 11 часова, имајући у виду да нису испуњени процесни услови из 

члана 239. а у вези чланом 174. став 3. Закона о извршењу и обезбеђењу. 

 

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

ствари извршног дужника DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE SYSTEM ALEX DOO 

BEOGRAD-ZEMUN, УГРИНОВАЧКИ ПУТ бр. 27/16, 11080 Београд Земун, МБ: 

20102721, ПИБ: 104165457, а на основу Решења о извршењу Привредног суда у Београду 

3 Иив 5128/19 од 19.08.2019. године, које је постало правноснажно дана 19.08.2019. године 

и то: 

 

- Теретно возило CITROEN BERLINGO, рег. озн. BG 1521-KR, број шасије 

VF7GC9HWC8JO95276, број мотора PSA9H0210JBAW0061923, година 

производње 2008. године, процењене вредности 280.000,00 динара на дан 

10.07.2020. године. 

 

пописано Записником о попису Иив 421/19 од 10.07.2020. године и Записником о попису 

Иив 421/19 од 20.07.2020. године 

 

III На првом надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности. 



 

IV Прво усмено јавно надметање ће се одржати дана 14.09.2020. године у 11 часова у 

просторијама канцеларије поступајућег извршитеља на адреси у Београду, Кнегиње 

Зорке број 2, четврти спрат, канцеларија број 4. 

 

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

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

закључка.  

 

VI   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 Иив 

421/18), уз позив на број Иив 421/18. Јемство се мора положити најкасније до објављивања 

јавног надметања. 

 

VII 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.  

 

VIII 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.  

IX   Јавни извршитељ ће заинтересованим лицима за куповину покретне ствари омогућити 

да разгледају предметну покретну ствари дана 30.07.2020. године у периоду од 10 часова до 

12 часова, ул. Табановачка бр. 5, уз претходну најаву јавном извршитељу на број телефона 

060/066-88-69. 

 

X   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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