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Посл.бр. И.ИВ-42/2019 
Дана 07.12.2020. године

Јавни извршитељ Дејан Пашић са седиштем у Илинденска 16а, Београд - Звездара 
именован за подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду решењем 
Министарства правде бр. 740-08-00265/2013-22 од 02.06.2014. године, поступајући у 
извршном поступку по предлогу за извршење на основу веродостојне исправе 
извршног повериоца РКОЈЕСТ ОИЕ О.О.О. ВЕООКАО, БЕОГРАД, УЛ. ЖОРЖА 
КЛЕМЕНСОА БР. 19, МБ 20874074, ПИБ 107796472, чији је пуномоћник адв. Горан 
Лојпур, Београд, МАГЛАЈСКА БР.27, против извршног дужника ПРЕДРАГА 
ЋЕРАНИЋА, БЕОГРАД, УЛ. ЈОВЕ ИЛИЋА БР. 95, ЈМБГ 0604968710225, ради 
намирења новчаног потраживања извршног повериоца, сагласно одредби чл. 20., чл. 
34., чл. 36, чл. 100, чл. 102, чл. 199-201 и чл. 325 Закона о извршењу и обезбеђењу 
("Службени гласник РС", бр. 31/11, 99/11- др. Закон,109/13- одлука УС, 55/14), дана 
07.12.2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЉИВАЊУ УДЕЛА

I ДОДЕЉУЈЕ СЕ 100% удела извршног дужника ПРЕДРАГА ЋЕРАНИЋА,
БЕОГРАД, УЛ. ЈОВЕ ИЛИЋА БР. 95, ЈМБГ 0604968710225, у привредном друштву за 
интегралне маркетинг комуникације и издавачку делатност „Л.С. Алијанса“ д.о.о. 
Београд-Вождовац, Јове Илића 95, спрат: IV, број стана: 41, матични број: 21030473, 
пиб: 108592105, извршном повериоцу РКОЈЕСТ (ЖЕ И.О.О. ВЕОСКАИ,
БЕОГРАД, УЛ. ЖОРЖА КЛЕМЕНСОА БР. 19, МБ 20874074, ПИБ 107796472.

II Извршни поверилац РКОЈЕСТ (ЖЕ И.О.О. ВЕОСКАИ, БЕОГРАД, УЛ. ЖОРЖА 
КЛЕМЕНСОА БР. 19, МБ 20874074, ПИБ 107796472, се сматра намиреним у висини 
од 36.608.700,00 динара, а који одговара износу од 30% процењене вредности предмета 
продаје: 100% удела извршног дужника ПРЕДРАГА ЋЕРАНИЋА, БЕОГРАД, УЛ. 
ЈОВЕ ИЛИЋА БР. 95, ЈМБГ 0604968710225, у привредном друштву за интегралне 
маркетинг комуникације и издавачку делатност „Л.С. Алијанса“ д.о.о. Београд- 
Вождовац, Јове Илића 95, спрат: IV, број стана: 41, матични број: 21030473, пиб: 
108592105.

III Утврђује се да је  новчано потраживање извршног повериоца веће од новчаног 
износа добијеног додељивањем удела, односно да је извршни поверилац у току 
досадашњег извршног поступка делимично намирен у износу од 36.609.832,96 динара
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(износ од 1.132,96 динара на име уплате дужника од дана 30.10.2019. године и износ од 
36.608.700,00 динара на име додељивања удела) и то за:

1. Трошкове извршног поступка пред Судом у износу од 146.448,00
2. Досадашње предујмљене трошкове извршног поступка пред јавним 

извршитељем у износу од 319.366,66 динара
3. Трошкове вештачења и таксе за упис заложног права у АПР у износу од 70.00,00 

динара
4. Део доспеле и обрачунате законске затезне камате у висини од 36.074.018,30

IV НАЈ1АЖЕ СЕ овлашћеном регистратору, Агенцији за привредне регистре, Београд, 
ул. Бранкова 25, да изврши брисање заложног права у Регистар заложног права 
уписаног Решењем Зл.бр. 12824/2019 од 29.10.2019. године на 100% удела извршног 
дужника ПРЕДРАГА ЋЕРАНИЋА, БЕОГРАД, УЛ. ЈОВЕ ИЛИЋА БР. 95, ЈМБГ 
0604968710225.

V НАЛАЖЕ СЕ овлашћеном регистратору, Агенцији за привредне регистре, Београд, 
ул. Бранкова 25, да изврши брисање забележбе којом су уписана, по службеној 
дужности, у Регистар привредних субјеката Решење о извршењу Другог основног суда 
у Београду бр 6ИВ-1739/15 од 24.07.2015. године и Закључак Јавног извршитеља Дејана 
Пашића бр. И. ИВ-42/2019 од 24.10.2019. године којим се одређује спровођење 
извршења и то пленидбом, уписом залоге, проценом и продајом 100,00% удела 
извршног дужника Предрага Ћеранића, јмбг: 0604968710225, у привредном друштву 
Л.С. Алијанса д.о.о. Београд, матични број: 21030473, у корист извршног повериоца.

VI НАЛАЖЕ СЕ овлашћеном регистратору, Агенцији за привредне регистре, Београд, 
ул. Бранкова 25, да изврши брисање Предрага Ћеранића БЕОГРАД, УЛ. ЈОВЕ ИЛИЋА 
БР. 95, ЈМБГ 0604968710225, као члана са 100% удела у привредном друштву за 
интегралне маркетинг комуникације и издавачку делатност „Л.С. Алијанса“ д.о.о. 
Београд-Вождовац, Јове Илића 95, спрат: IV, број стана: 41, матични број: 21030473, 
п и б :108592105.

VII НАЛАЖЕ СЕ овлашћеном регистратору, Агенцији за привредне регистре, 
Београд, ул. Бранкова 25, да изврши упис РКОЈЕСТ 01ЧЕ Б.О.О. ВЕОСКАО, 
БЕОГРАД, УЛ. ЖОРЖА КЛЕМЕНСОА БР. 19, МБ 20874074, ПИБ 107796472, као 
члана са 100% удела у привредном друштву за интегралне маркетинг комуникације и 
издавачку делатност „Л.С. Алијанса“ д.о.о. Београд-Вождовац, Јове Илића 95, 
спрат: IV, број стана: 41, матични број: 21030473, пиб: 108592105.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем о извршењу Другог основног суда у Београду Ив-1739/2015 од 
24.07.2015 године одређено је извршење на целокупној имовини ради наплате новчаног 
потраживања извршног повериоца према извршном дужнику у износу од 87.475.655,84 
динара са спп на основу веродостојне исправе- менице са серијским бројем АА 
0881316. Решењем 8 Ив 1739/15 од 13.12.2018. године исправљеног решењем од 
21.03.2019. године обусгављено је спровођење извршења пред Другим основног суда у
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Београду и фотокопије списа предмета су достављени поступајућем јавном 
извршитељу на даље радње.

Током предузимања радњи спровођења извршења идентификована је имовина 
извршног дужника, паје након израде и доставе закључка И. ИВ-42/2019 од 24.10.2019. 
године странкама и учесницима у поступку ангажовано стручно лице да процени 
вредност напред наведених удела и затим је утврђена вредност истих закључком И.Ив 
од 31.08.2020. године на износ од 122.029.000,00 динара динара и оглашена је заказана 
прва јавна продаја путем усменог јавног надметања, о чему су уредно обавештене 
странке у поступку. С обзиром да прва јавна продаја није успела, оглашена је и 
заказана друга јавна продаја путем усменог јавног надметања, о чему су уредно 
обавештене странке у поступку. Како и друга јавна продаја предметних удела извршног 
дужника није била успешна, јавни извршитељ је закључком И.Ив од 27.10.2020. године 
који је извршни поверилац примио дана 25.11.2020. године наложио извршном 
повериоцу да се изјасни да ли предлаже продају непосредном погодбом или намирење 
досуђењем ствари.

Извршни поверилац је затим поднеском од 26.11.2020. године предложио 
намирење досуђењем ствари, односно удела. Зато је јавни извршитељ применом 
цитираних законских одредби одлучио као у изреци под I, II и III, а полазећи од 
цитираних законских одредби и тока поступка оглашене заказане јавне продаје првог а 
затим и другог јавног надметања које није успело, и након тога предлога извршног 
повериоца за намирење досуђењем ствари односно удела. Даље је у изреци закључка 
овлашћеном регистратору, Агенцији за привредне регистре у Београду, у ставу IV, V, 
VI и VII, наложено да поступи по пријему закључка.

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