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Република Србија 
Јавни извршитељ Драгана Стојков 
Посл. број: ИИ 2060/17 
Датум: 25.02.2020. године   
Београд 
 
 Јавни извршитељ Драгана Стојков, поступајући у извршном поступку у коме је 
извршни поверилац РАДИНКА АНТИЋ, Београд - Гроцка, Синђелићева 24, Дражањ, кога 
заступа адвокат Берислав Илић, Обреновац, Краља Петра Првог 24, против извршног 
дужника СРЂАН АНТИЋ, Београд - Гроцка, Српско-грчког пријатељства 45/3, кога заступа 

адвокат Немања Тодоровић, Београд - Калуђерица, Рибничка 1. леви прилаз бр. 6, у 
предмету спровођења извршења ради наплате новчаног потраживања, продајом 
непокретности, на основу решења о извршењу, бр. 1-ИИ-2887/2017 од 01.11.2017. године, 
које је донео Други основни суд у Београду,  дана 25.02.2020. године, доноси 

     
З А К Љ У Ч А К 

 
I. ОTKAЗУЈЕ СЕ непосредна погодба за продају непокретности извршног дужника 

заказана за 25.02.2020. године у 12,30 часова и то: 
- Земљиште под зградом-објектом у површини од 0.01.26ха на КП 1471/1, 
- Земљиште под зградом-објектом у површини од 0.02.12ха на КП 1471/1, 
- Земљиште под делом зграде у површини од 0.00.08ха на КП 1471/1, 
- Земљиште уз зграду-објекат у површини од 0.05.00ха на КП 1471/1, 
- Воћњак 1 класе  у површини од 0.11.18ха на КП 1471/1,  
- Земљиште под зградом-објектом у површини од 0.00.72ха на КП 1471/3,  
- Воћњак 1 класе  у површини од 0.01.96ха на КП 1471/3, 
- Породична стамбена зграда бр. 1, саграђеним на КП 1471/1, 
- Базен-објекат за спорт и рекреацију бр. 2, саграђеним на КП 1471/1 и  
- Зграда за коју није позната намена бр. 1, саграђеној на КП 1471/3,  

 
све уписано у Листу непокретности број 1003 КО Гроцка. 

 
II. Наредна продаја биће заказана накнадно посебним закључком.  

 
      О б р а з л о ж е њ е  
 

Закључком јавног извршитеља Драгана Стојков ИИ 2060/17 од 27.01.2020. године 
одређена је за 25.02.2020. године у 12,30 часова непосредна погодба ради продаје 
непокретности у својини извршног дужника. 

Увидом у списе предмета утврђено је да закључак од 27.01.2020. године није уручен 
пуномоћнику извршног дужника као ни хипотекарном повериоцу, односно постоји доказ 
да је закључак послат наведеним лицима али не и доказ да је закључак уручен.  

С обзиром да нису испуњени услови из члана 189. став , а у вези члана 174. став  3. 
Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/2015, 106/2016–
аутентично тумачење и 113/2017 - аутентично тумачење) јавни извршитељ је донео 
одлуку као у изреци овог решења.  
 
 
Поука о правном леку:                                                        ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 
Против овог закључка         
није дозвољен приговор.                                         Драгана Стојков 


