
РЕПУБЈ1ИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИСИДОРА РАНКОВИЋ 
БЕОГРАД
Ул. Максима Горког бр. 73 
Посл.бр. 8 И.Ии. 463/16 
Дана: 10.06.2020. године

Јавни извршитељ Исидора Ранковић у извршном предмету извршног повериоца Компанија „Дунав 
осигурање“ а.д.о. Београд, Македонска 4, МБ:07046898, ПИБ: 100001958, коју заступа Вук Ранковић, 
адвокат из Београда, Радивоја Кораћа 4, против извршног дужника Драшковић Данила из Београда, Сопот, 
Лењинова 4, ради наплате новчаног потраживања, доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Закључак о продаји 8 И.Ии. 463/16 од 12.03.2019. године

ОГЛАШАВА СЕ ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ТЕ СЕ 
ПРОДАЈУ покретне ствари извршног дужника :

БРОЈ
КОМАДА

ОПИС СТВАРИ ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ ДИН.

I Телевизор Ноихе1 1.500,00

1 Двоесед шарени са фотељом 18.000,00

1 Сет 3 сточића -  црвене боје са стаклом 5.000,00

1 Телевизор ТозћИза 1.000,00

На првом надметању почетна цена износи 60% од процењене вредности.

Трошкови извршења падају на терет извршног дужника.

Прво надметање за продају покретних ствари обавиће се: усменим јавним надметањем које ће се 
одржати 15.07.2020. године, у 15:00 часова, у канцеларији јавног извршитеља Исидоре Ранковић, 
Максима Горког 73.

Понуђач са највећом понудом дужан је да плати цену за покретну ствар одмах након јавног надметања, а 
најкасније у року од 5 радних дана од дана надметања, а ако понуђач не плати одмах по позиву јавног 
извршитеља, други понуђач ће бити проглашен купцем и платити ону цену коју је он понудио, а исто 
правило се примењује и на остале понуђаче.

У случају да ниједан од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену у прописаном року. јавни 
извршитељ ће поступити у складу са чланом 97. Закона о извршењу и обезбеђењу.

Купац преузима покретну ствар од јавног извршитеља по исплати цене, а најкасније у року од 5 радних 
дана од дана уплате цене.

Заинтересовани купци су обавезни да 2 радна дана пре одржавања јавног надметања уплате на име јемства 
10% од процењене вредности покретне ствари на наменски рачун јавног извршитеља број 160-372512-77 
са напоменом “јемство за учествовање на јавном надметању у предмету бр. 8 И.Ии. 463/16“.

Заинтересовани купци су дужни да на јавно надметање доставе доказ о уплаћеном јемству (уколико је 
електронска уплата или извод обавезан је печат банке и потпис овлашћеног лица банке), а лица која 
претходно нису положила јемство у одређеном року, не могу учествовати на јавном надметању.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

Исидора Ранковић

ПРАВНА ПОУКА: 
Против овог закључка 
није дозвољен приговор



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ РАТКО ВНДОВИЋ БЕОГРАД 
Бла1 оја Марјаповића Моше бр. 1, 11070 Новн Београд

Посл. бр. И.Ив 525/19
Дана: 11.06.2020. године

Јавни извршитељ Ратко Видовић у извршном предмету извршног повериоца извршног поверпоца 
Нсмање Кунтић нз Београда, ул. Патријарха Варнаве бр. 12/4/8, ЈМБГ: 1105976710010, против 
извршног дужника Радивојевпћ Живорада из Београда, ул. Веселина Маслеше бр. 26, 
ЈМБГ: 1501943710301, ради принудне наплате новчаног потраживања одређеног Решењем о извршењу 
Другог основног суда у Београду посл. бр. Ив 58248/11 од дана 01.02.2012. године и Решењем 
Другог основног суда у Београду посл. бр. Ив 58248/11 од дана 22.11.2019. године и Закључка јавног 
извршитеља посл. бр. И.Ив 525/19 од дана 06.12.2019. године, у складу са члановима 104., 116. и 118. Закона о 
извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“ бр. 31/2011, 99/2011, 109/2013, 55/2014 и 139/2014), 
дана 11.06.2020. године доноси следећи

ЗАКЉУЧАК

I ДОДЕЉУЈЕ СЕ непокретности у својини извршног дужника Живорада Радивојевића из Београда, 
ул. Веселина Маслеше бр. 26, ЈМБГ: 1501943710301, и то :

• породичне стамбене зграде, укупне утврђене меродавне површине 152 м2, као имовинске целине 
састављене од породичне стамбене зграде бр. 2 и помоћне зграде зграде бр. 4, заједно са дограђеним 
деловима, спратности По+Пр+Пк, која се налази у Београду, на општини Вождовац, на адреси у Улици 
Веселина Маслеше кућни број 6, постојеће на катастарској парцели бр. 204 КО Вождовац, уписане у 
лист непокретности бр. 1514, право својине у корист извршног дужника са обимом удела 1/1, утврђене 
вредности у износу од 17.079.632,00 динара,

извршном повериоцу Немањн Кунтићу из Београда, ул. Патријарха Варнаве бр. 12/4/8, 
ЈМБГ: 1105976710010, као купцу 22.369.616,80 динара, који представља најповољнију понуду која је 
остварена на првом јавном надметању за продају непокретности одржаном дана 04.06.2020. године.

II НАЛАЖЕ СЕ извршном повериоцу Немањи Кунтићу нз Београда, ул. Патријарха Варнаве 
бр. 12/4/8, ЈМБГ: 1105976710010, да поступи у складу са Закључком о трошковима посл. бр. И.ив 525/19 од 
дана 11.04.2020. године, те да извршном повериоцу адвокату Драгану Петровићу из Београда, Кнегиње Зорке 
бр. 37-а, који је приступио извршном поступку, исплати трошкове извршења у износу од 193.681,31 динара у 
року од 5 радних дана од дана пријема Закључка о трошковима.

III УКОЈ1ИКО извршни поверилац Немања Кунтић не исплати трошкове извршења извршном повериоцу 
Драгану Петровићу, јавни извршитељ ће ће донети закључак којим се Закључак о додели најповољнијем 
понудиоцу ставља ван снаге и предметну непокретност доделити понудиоцу који је прихватио непосредно 
нижу цену од најповољнијег понудиоца (други по реду понудилац) Гордана Игњатовић, Коларчева бр. 5/4, 
Београд, за износ од 21.304.396,96 динара, којује други по реду понудилац прихватио најавном надметању,

IV У случају да сва оба понуђача са највишом понудом не положе понуђену цену, јавно надметање ће се 
огласити неуспелим, те ће се заказати друго јавно надметање, а из јемства другог по реду понудиоца измириће 
се трошкови нове продаје и надокнадити евентуална разлика између цене постигнуте на ранијој и новој 
продаји, имајући у виду да извршни поверилац није положио јемство за учешће на јавном надметању јер је 
његов дуг већи од износа јемства.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог закључка 
није дозвољен приговор.

РШИТЕЉ:
%

Ратко Видовић


