
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ нзнпинпгл, МИХАИЛО ДРАГОВИЋ
Именована за подручје Вишег суда у Београду
и Привредног суда у Београду
Ул. Кнегиње Зорке 2, Београд

Посл. бр. Ии 24/19
Дана: 17.06.2019. године

Јавни· извршитељ Михаило Драговић из Београда у извршном предмету извршног
повериоца ДYIJIAH СТАНИКИЋ, ГЕНЕРАЛА МИХАИЛА џвдвљковива бр. 163,
11000 Београд, JMI>I': 0912954710113, чији је пуномоћник адвокат Иван Станикић, из
Београда, ул. Цвијићева бр. 51, против извршног дужника МИРКО ИЛИЋ, КОЛАРОВА
бр. 29, 21470 Бачки Петровац, .ЈМБГ: 2906962800099, чији је пуномоћник адвокат
Славиша Николић, из Београда, ул. Драгице Кончар бр. 1О, а ради наплате новчаног
потраживања у износу од 5.226.320,00 динара, доноси следећи:

3АКЉУЧАК О ПРЕДА.ЈИ нвпонтктпогти

т ПРЕДАЈЕ СЕ непокретности у власништву извршног дужника МИРКО ИЛИЋ,
КОЛАРОВА бр. 29, 21470 Бачки Петровац, ЈМБГ: 2906962800099,са обимом удела 1/Г,
ито:

• трособан стан број посебног дела 1 (један), корисне површине 84 .1112 (осамдесет
четири метара квадратних), који се налази у приземљу стамбене зграде за
колективно становаље, зграда број 2 (два), који се налази у улици Војводе Бране
бр. 36 (тридесет шест), изграђеној тш катастарској парцели број 297412,
уписаној у лист непокретности број 953 КО Звездара

Уписано у листу непокретности број 953 КО Звездара.

Купцу ДУШАН СТАНИКИЋ, ГЕНЕРАЛА МИХАИЛА НЕДЕЉКОВИЋА бр. 163,
11000 Београд, ЈМБГ: 0912954710113, за износ од 10.500.000,00динара.

П ПАЛА.ЖЕ СЕ Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности
Звездара, да изврши упис права својине на непокретности:



• трособан стан б1н~iпосебног дела 1 (један), 1шр11с11е11овр1111те 84 .1112{осамдесет
четири метара квадратних), који се налази у 11р1ие.мљу стамбене зграде за
колективно становање, зграда број 2 (два), који се нанази у улици Војводе Брине
бр. 36 (тридесет шест), изграђеној 11а катастарско] париели број 297412,
уписаноју лист непокретности број 953 КО Звездапа

Уписане у листу непокретности број 953 КО Звездара.

У корист ДУШАН СТАНИКИЋ, ГЕНЕРАЛА МИХАИЛА нкдкљковивх бр. 163,
11000 Београд, ЈМБГ: 0912954710113.

ПЈ УТВРЂ У.ЈЕ СЕ да су се угасила заложна права, стварне службен ости и стварни
терети који се гасе продајом непокретности, па се НАЛА)КЕ Републичком геодетском
заводу-Служби за катастар непокретности Звездара, да изврши брисаље свих терет~• на
предметној непокретности која су се угасила куповином непокретности.

IV НАЛА'ЖЕ СЕ непосредном држаоцу, извршном дужнику МИРКО ИЛИЋ,
КОЛАРОВА бр. 29, 21470 Бачки Петровац, .ЈМБГ: 2906962R00099, да у року од R (осам)
дана од дана пријема овог закључка ПРЕДА купцу ДУШАН СТАНИКИЋ, ГЕIIЕРАЛА
МИХАИЛА НЕДЕЉКОВИЋА бр. 163, 11000 Београд, лмьг. 0912954710113, у
државину предметне непокретности ближе описане у ставу 1изреке.

V Ако непосредни држалац непокретности не вреда купцу државину непокретности у
року који је одређен у ставу IV овог закључка, на предлог купца, извршење ради
испражњења и предаје непокретности спровешће се исељавањем лица и уклањањем ствари
из непокретности и предајом непокретности купцу у државину, све у складу са одредбама
чланова 354. - 358. Закона о извршењу и обезбеђењу.

О бр а зл о Ј1с е њ е:

Закљу чком јавног извршитеља од дана 12.06.2019. године додељена је непокретност ближе
описана у изреци овог закључка, купцу ДУШАН СТАНИКИЋ, ГЕНЕРАЛА МИХАИЛА
НЕДЕЉКОВИЋА бр. 163, 11000 Београд, ЈМБГ: 0912954710113, за износ од 10.500.000,00
динара а у складу са Уговором о непосредној погодби од 12.06.2019. године.

Како је цена предметне непокретности намирена у складу са Уговором о купопродаји
непокретности непосреденом погодбом по споразуму странака, и намирио трошкове
извршног поступка, Јавни извршитељ доноси закључак да се непокретност преда купцу и
да се у јавну књигу упише право својине у његову корист, па је применом одредбе члана



193. Закона о извршењу и обезбеђењу донета одлука као ставовима ЦV изреке ОВО/'

закључка.

Применом одредби члана 195. Закона о извршењу и обезбеђењу, а у вези са одредбама члана
354. Закона о извршењу и обезбеђењу донета је одлука као уставу V изреке овог закључкв.

ПОУКА О ГIЈ>АВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Закључка може се
поднети захтев за отклањање
неправилности у складу са чланом
193. став 3. Закона о извршењу и обезбеђењу.
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