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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ЛУЧИЋ 

Именованa за подручје  

Вишег суда у Београду и  

Привредног суда у Београду 

Краља Милутина 46, Београд 

 

Посл. бр. ИИ 446/19 

Дана 13.10.2020.године 

Јавни извршитељ Тамара Лучић из Београда у извршном предмету извршног повериоца 

ЖИВКО ЦВЕТАНОВИЋ, БЕОГРАД, УЛ. НИКОДИМА МИЛОША БР. 10, ЈМБГ 

2905941714064, чији је пуномоћник адв. Светлана Павловић, Београд, ВОЈВОДЕ 

МИЛЕНКА БР. 1/7, против извршног дужника ИСИДОРА ДИВJАК, БЕОГРАД, УЛ. 

КРАЉЕВИЋА МАРКА  БР. 12/18 УЛАЗ 2 СПРАТ 5, ЈМБГ 3103978715006, чији је 

пуномоћник адв. Немања Б Ковачевић, Београд - Нови Београд, Јурија Гагарина бр 14б 

локал 3 , ради наплате новчаног потраживања у износу од 11.751.560,00 динара, доноси 

следећи 

З А К Љ У Ч А К 

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ друга продаја непокретности на основу Решења о извршењу Другог 

Основног суда у Београду посл бр 11Ии 1037/19  од дана 23.05.2019 године, а које је 

постало правноснажно дана 22.07.2019. године, ради намирења новчаног потраживања 

извршног повериоца, и то:  

• 5/6 идеалног дела четворособног стана број 18, који се налази на петом 

спрати стамбене зграде за колективно становање у ул. Краљевића Марка бр. 

12 Београд, Савски венац, улаз број 2, постојеће на катастарској парцели број 

335, све уписано у лист непокретности број 5515 К.О. Савски венац, која је у 

власништву извршног дужника Исидоре Дивјак, врста својине приватна 

својина 

II На непокретности која је предмет продаје уписани су следећи терети: 

 

- Решењем РГЗ СКН Савски венац 952-02-13-229-62246/2019 упис забележбе 

спровођење извршења у извршном предмету извршног повериоца-Цветановић 

Живко, Београд, ул. Никодима Милоша бр.10 против извршног дужника Исидора 

Дивјак, Београд, ул. Краљевића Марка бр.12/18, на основу решења о извршењу 

Другог основног суда у Београду 11 ИИ 1037/19 од дана 23.05.2019. године ради 

намиривања новчаног потраживања и то: износа од 1.692.170,00 динара са 

законском затезном каматом почев од дана подношења тужбе 03.03.2016. године 

па до исплате – износа од 102.391,00 динара на име трошкова поступка, ½ износа 
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од 4.100,00ЕУРА са домицилном каматом од дана 17.11.2016. године па све до 

коначне исплате у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 

исплате, ½ износа од 11.220,00 динара са законском затезном каматом од дана 

17.11.2016. године па до коначне исплате – износ од 80.600,00 динара на име 

трошкова парничног поступка, износа од 35.583,00 динара на име трошкова 

извршења насталих пред судом, проценом вредности и продајом непокретности 

извршног дужника и то: -2/3 четворособног стана број 18 у ул.Краљевића Марка 

бр.12-улаз бр.22, на петом спрату стамбене зграде на катастарској парцели бр.335 

уписана у лист непокретности број 5515 КО Савски венац, уписане у корист 

Исидоре Дивјак, Београд, ул.Краљевића Марка бр.12-улаз бр.2, јмбг: 

3103978715006, те намирењем извршног повериоца из износа добијеног 

продајом. 

 

- Решењем РГЗ СКН Савски венац 952-02-13-229-62246/2019 упис забележбе да 

даном уписа забележбе решења о извршењу Другог основног суда у Београду 11 

ИИ 1037/19 од дана 23.05.2019. године на 2/3 четворособног стана бр.18 у 

ул.Краљевића Марка бр.12 улаз бр.2 на петом спрату стамбене зграде на 

катастарској парцели бр 335 уписана у лист непокретности бр.5515 КО Савски 

венац, уписане у корист Исидоре Дивјак, Београд, ул.Краљевића Марка бр.12-

улаз бр.2, јмбг: 3103978715006 није дозвољено да се у катастар непокретности 

упише промена права својине на непокретности нити које друго стварно право 

засновано на располагању власника, без обзира када је располагање учињено. 

 

- Решењем РГЗ СКН Савски венац 952-02-13-229-7930/2020 дозвољава се на 

преосталом уделу од 1/6 делова извршног дужника Исидоре Дивјак из Београда, 

упис забележбе закључка о спровођењу извршења ИИ-446/19 од 14.02.2020. 

године који је донела јавни извршитељ Тамара Лучић из Београда, којим се 

одређује спровођење извршења на основу Решења о извршењу Другог основног 

суда у Београду 11 ИИ 1037/19 од дана 23.05.2019. године ради намирења 

новчаног потраживања и то – износа од 1.692.170,00 динара са законском 

затезном каматом почев од дана подношења тужбе 03.03.2016. године па до 

исплате, износа од 102.391,00 динара на име трошкова поступка, ½ износа од 

4.100,00 ЕУРА са домицилном каматом од дана 17.11.2016. године па све до 

коначне исплате у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 

исплате, ½ износа од 11.220,00 динара са законском затезном каматом од дана 

17.11.2016. године па до коначне исплате, износ од 80.600,00 динара на име 

накнаде трошкова парничног поступка, износ од 35.583,00 динара на име 

трошкова извршења према опредељењу Другог основног суда у Београду, упис 

забележбе, процене вредности и продаје предметне непокретности, те намирење 

извршног повериоца из износа добијеног продајом. 

 

- Решењем РГЗ СКН Савски венац 952-02-13-229-7930/2020 дозвољава се на уделу 

од 1/6 извршног дужника Исидоре Дивјак из Београда, упис забележбе забране 

уписа промене стварних права на непокретности засноване на располагању 

власника без обзира када је располагање учињено, на основу члана 156 став 1 

Закона о извршењу и обезбеђењу (Сл гласник РС 106/151 106/16 – аутентично 

тумачење, 113/17 – аутентично тумачење и 54/19) а на основу закључка о 

спровођењу извршења број ИИ-446/19 од 14.02.2020. године који је донела јавни 

извршитељ Тамара Лучић, којим се одређује спровођење извршења на основу 
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Решења о извршењу Другог основног суда у Београду 11ИИ-1037/19 од 

23.05.2019. године ради намирења новчаног потраживања и то износа од 

1.692.170,00 динара са законском затезном каматом почев од дана подношења 

тужбе 03.03.2016. године па до исплате, износа од 102.391,00 динара на име 

трошкова поступка, ½ износа од 4.100,00 ЕУРА  а домицилном каматом од дана 

17.11.2016. године па све до коначне исплате у динарској противвредности по 

средњем курсу НБС на дан исплате, ½ износа од 11.220,00 динара са законском 

затезном каматом од дана 17.11.2016. године па до коначне исплате, износ од 

80.600,00 динара на име накнаде трошкова парничног поступка, износ од 

35.583,00 динара на име трошкова извршења према опредељењу Другог основног 

суда у Београду, уписа забележбе, процене вредности и продаје предметне 

непокретности, те намирењем извршног повериоца из износа добијеног продајом. 

 

- 952-02-13-229-31341/2020: 952-02-13-229-31341/2020 напомена да је покренут 

поступак за упис забележбе 

 

Према стању у листу непокретности, на предметном стану не постоје стварне и личне 

службености и стварни терети које купац преузима, нити права трећих лица која остају 

на непокретности и после њене продаје.  

 

Према сазнањима јавног извршитеља, у предметној непокретности станује Цветановић 

Александра, сувласник стана са обимом удела од 1/6 идеалног дела непокретности.  

 

III Закључком посл. Бр.  Ии 446/19 од 27.08.2020. године, утврђена је тржишна вредност 

непокретности 5/6 идеалних делова четворособног стана број 18, који се налази на петом 

спрату стамбене зграде за колективно становање у ул. Краљевића Марка бр. 12 Београд, 

Савски венац, улаз број 2, постојеће на катастарској парцели број 335, све уписано у лист 

непокретности број 5515 К.О. Савски венац, у укупном износу од 11.751.560,00 динара 

  

а све у складу са Извештајем о процени вредности стручног лица који је достављен 

јавном извршитељу дана 22.11.2019 године, а која процена вредности непокретности је 

извршена 14.11.2019 године од стране стручног лица WEST PROPERTIES DOO 

BEOGRAD, ул. Баба Вишњина бр. 38, Београд, уз асистенцију полицијских службеника 

и присуство бравара и два сведока, као и налаза и мишљења судског вештака 

грађевинске струке Бјелановић Јована од дана 11.08.2020. године.  

 

IV На другом јавном надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности 

непокретности. 

 

V Друго усмено јавно надметање ће се одржати дана 05.11.2020. године у 12:00 

часова у просторијама канцеларије поступајућег јавног извршитеља на адреси у 

Београду, Краља Милутина бр. 46, трећи спрат, стан број 5.  

 

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. Ималац уговорног 
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права прече куповине непокретности које је уписано у катастар непокретности остварује 

своје право као и ималац законског права прече куповине ако не постоји законско право 

прече куповине или постоји а није искоришћено. Имаоци права прече куповине полажу 

јемство као и друга лица. 

 

VII Право учешћа у надметању имају лица која су претходно положила јемство у висини 

од 1/10 од утврђене тржишне вредности непокретности за коју ће учествовати на јавном 

надметању  из става I изреке овог закључка и то износ јемства од 1.175.156,00 динара  и 

о томе обавестили јавног извршитеља.  

 

VIII Јемство се полаже у готовом новцу уплатом на наменски рачун јавног извршитеља 

Тамаре Лучић, број рачуна: 325-9500700040668-23 код ОТП банке Србија АД НовиСад 

(са напоменом–јемство за учествовање на јавном надметању и позивом на број 

И.И.446/19). Јемство се мора положити најкасније до објављивања јавног 

надметања (Напомена: јемство мора бити видљиво на рачуну јавног извршитеља на дан 

продаје, што значи да је уплату потребно извршити до затварања платног промета, 

уколико се уплата врши дан пре продаје). 

 

 

IX Понудилац коме је додељена непокретност (купац) је дужан да уплати понуђени 

износ (цену) у року од 15 (петнаест дана од дана доношења Закључка о додели 

непокретности на наменски рачун јавног извршитеља Тамаре Лучић, број рачуна: 325-

9500700040668-23 код ОТП банкеСрбија АД Нови Сад са позивом на број Ии  446/19. 

 

Ако најповољнији понудилац с јавног надметања не плати понуђену цену у року, 

закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност се додељује 

другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене. Ако ни он 

цену не плати у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и 

непокретност додељује трећем по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање 

понуђене цене. Исто важи и ако је ималац права прече куповине изјавио да купује 

непокретност под истим условима као најповољнији понудилац. Ако ни трећи по реду 

понудилац не плати цену у року, јавни извршитељ утврђује да јавно надметање није 

успело. 

  

X Понудиоцима чија понуда није пуноважна или која није прихваћена јемство се враћа 

одмах после закључења јавног надметања.  

 

Другом и трећем по реду понудиоцу враћа се јемство кад најповољнији понудилац плати 

понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу и кад други по реду понудилац плати 

понуђену цену у року. Из јемства понудиоца који није платио понуђену цену намирују 

се трошкови јавног надметања и разлика између цене коју је он понудио и плаћене цене.  

 

Ако прва три понудиоца не плате понуђену цену у року, из њиховог јемства намирују се 

трошкови другог јавног надметања и разлика у цени постигнутој на првом и другом 

јавном надметању. Исто важи и ако је ималац права прече куповине изјавио да купује 

непокретност под истим условима као најповољнији понудилац. 
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XI Заинтересованим лицима за куповину непокретности и дозволиће се разгледање 

предметне непокретности и то дана 03.11.2020. године уз обавезну претходну најаву 

помоћнику извршитеља Пјевач Милану на телефон: 060/3050-328. 

 

XII Непокретност може да се прода непосредном погодбом ако се странке тако 

споразумеју или ако после неуспеха другог јавног надметања то изабере извршни 

поверилац. Споразум странака о продаји непокретности непосредном погодбом могућ је 

у распону од објављивања закључка о продаји непокретности на јавном надметању, па 

до доношења закључка о додељивању непокретности после јавног надметања или 

доношења закључка којим се утврђује да друго јавно надметање није успело. Споразум 

није дозвољен док траје јавно надметање, а ако се непокретност прода на првом јавном 

надметању - док се не утврди да оно није успело иако је ствар продата. После тога, 

споразум је опет дозвољен док не почне друго јавно надметање. Споразумом странака 

одређују се рок за закључење уговора о продаји непосредном погодбом и продајна цена, 

која не може бити нижа од 70% процењене вредности непокретности, а могу да се одреде 

и други услови. Одмах после споразума странака доноси се закључак о продаји 

непокретности непосредном погодбом по споразуму странака, којим се одређују и рок 

за закључење уговора и рок за плаћање продајне цене.  

 

XIII Закључак о продаји објавиће се: 

- на огласној табли Коморе Јавних извршитеља; 

-на Електронској огласној табли Коморе Јавних Извршитеља; 

-на огласној табли Општине Савски венац. 

Странка може о свом трошку да објави закључак у средствима јавног обавештења и да 

о закључку обавести посреднике у продаји. 

ПРАВНА ПОУКА: 

Против овог Закључка није дозвољен 

приговор 

 ЈАВНИ  ИЗВРШИТЕЉ 

Тамара Лучић 
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