
РЕ·:ПУБЛИКА СРБИЈА
.МВНИ 113ВР/11111Ъ'.Љмнхянло ДРАГОВИЋ
Именована за подручје Вишег суда у Београду
и 1Јривредног суда у Београду
Ул. Кнегиње Зорке 2, Београд

Посл. бр. Ии 465/18
Дцна: 28.ЈО.2019. године

Јавни извршитељ Михаило Драговић из Београда у извршном предмету извршног
повериоца ОТР BANKA SHJЗl.JA ЛЈ) ВЕОСНАО, БУЛЕВАР 30Р АНА 'ЈНПГћИ'ћА
50А/Ј-), 11000 Београд, МЈ>: 07552335, ПИЈ>: 100000303, против извршног дужника
ВОЈ{РЈ{ОМЕТ 1)00, ГОСПОДАРА ВУЧИТ1А бр. 181, Ј 1000 Београд Врачар, МЈ>:
07064560, пиь. 100296693, и НИКОЛА МЕТОДИ.ШВИ'ћ, И3 БЕОГРАДА, УЛ.
ПРЕШЕВСКА ьт. 3/5, лмьг. 1209977782023 (у складу са чланом 153. 3ИО дужан да
трпи намирење), кога заступа адвокат Драгана Јокић, И3 Београда, ул. Кнегиње Зорке бр.
6, ради наплате новчаног потраживања у износу од 11.412.336,60 динара, доноси следећи:

3АКЛ,УЧАК О ПРЕДА.ЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

I ПРЕДА.ЈЕ СЕ непокретности у власништву извршних дужника BOl~Pl~OMET
DOO, ГОСПОДАРА ВУЧИЋА бр. 181, 11000 Београд Врачар, МБ: 07064560, пиь.
100296693, и НИКОЛА МЕТОДИ.ЈЕВИЋ, ИЗ Ј>IЏ)ГРАДА, УЛ. ПРЕПШВСКА БР. 3/5,
.ЈМБГ: 1209977782023 (у складу са чланом 153. 3ИО дужан да трпи намирење), са
обимом удела 1/1, и то:

е двособан стан, број стана 8, корисне површине 58 .м2, иа првом спрату зграде, у
улици Булевар Војводе Мишића бр. 51 (51/А), ламела Е2, у згради која се налази 11а
парцели бр. 1127211 КО Савски венац.уписаноу лист непокретности бр. 3489 КО
Савски венац

Купцу АЛЕКСАНДАРУ УРОШЕВИЋУ, И3 ВАЈЬЕВА-ДОЊА пъхвицх, НЕМА
УЛИЦЕ БЈ>. 157, бр. шс 006802889 ПУ У ВАЉЕВУ, .ЈМБГ: 2905974770024, за износ од
7.518.961,702 динара.

П НАЛА)КЕ СЕ Републичком геодетском заводу - Служби эа катастар непокретности
Савски венац, да изврши упис права својине на непокретности:

• двособан стан, број стана 8, корисне површине 58 Ј112,на првом с111н111ц1зграде, у
улици Булевар Војводе Мишића бр. 51 (51/А), ламела Е2, у згради која се налази на
парцели бр. 1127211 КО Савски венац.уписаноу лист непокретности бр. 3489 КО
Савски венац



У корист АЈШКСАIIДАР мтошнвиџ, И3 ВА.ЉЕВЛ·ДОЉЛ Ј'Рl>ЛВИЈ~Л, llEMЛ
УЛИЦЕ ьг. 157, бр. .111_.. 006802889 ПУ У ВЛ.ЈЫШУ .Ј!\Н)Г: 2905974770024.

ПЈ УТВРЂУ.ЈЕ СЕ да су ес угасила заложна права стварно службенпсги и сmарнн
терети који ес гасе продајом непокретности, 11а ес ЈIЛ.ЈЈЛ)Ј(Ј<; Републичком геодетском
заводу - Служби за катастар 11спокрст11ости Савски вс11эц. )1.:1 1ннрш11 ~ ..•• =»:» »>» .~.~:.;: ••:.,:;.

на предметној непокретности која су ес угасила 1<у110101110:\1 нспокретиости.

IV НАЛАЖЕ СЕ непосредном држаоцу НИКОЛИ !УШТОДИ.ЈЕВЈТћУ, И'~
БЕОГРАДА, УЛ. ПРЕШIШСКА ьг. 3/5, .ЈМБГ: 1209977782023 11 извршном дужшшу
ВОЈ{РН.ОМЕТ ООО, ГОСПОДАРА ВУЧИЋА бр. 181, 11000 Београд Врачар, МБ:
07064560, ПИБ: 100296693, да у року од 8 (осам) дана од дана пријема овог закључка
ПРЕДА.ЈУ купцу А.ПЕКСАНДАРУ УРОПЈЕВИТ1У, И3 ВАЈЫСВА ~ДОЈЪА ГРЈ)ЛВНЦА,
НЕМА УЛИЦЕ БР. 157, бр. лк. 006802889 ПУ У ВАЈЬЕВУ, лмьг. 2905974770024, у
државину предметну непокретност ближе описане у ставу 1 изреке.

У Ако непосредни држалац непокретности нс преда купцу државину непокретност у
року који је одређен у ставу ЈУ овог закључка, на предлог купца, извршење ради
испражњења и предаје непокретности спровешће ес исељавањем лица и уклањањем ствари
из непокретности и предајом непокретности купцу у државину, све у складу са одредбама
чланова 354. - 358. Закона о и:звршсњу и обезбеђењу.

О бр а зл о ж е њ е:

Закључком јавног извршитеља од дана 24. 10.2019. године додељена је непокретност ближе
описана у изреци овог закључка, купцу АЛЕКСАllДАР УРО111Е~ВИТ1,ИЗ ВАЈЪЕВА-ДОIЪА
ГРБАВИЦА, НЕМА УЛИЦЕ БР. 157, бр. лк. 006802889 ПУ У ВАЈЪЕВУ, ЈМБГ:
2905974770024, эа износ од 7.518.961 ,702 динара.

Како је цена предметне непокретности намирена у складу са Закључкаом о додели Ии
465/19 од 24.10.2019. године, 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 1-ЈУ изреке овог
закључка.

Применом одредби члана 195. Закона о извршењу и обезбеђењу, а у вези са одредбама члана
354. Закона о извршењу и обезбеђењу донета јс одлука као у ставу У и:зреке овог закључка.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Закључка може се
поднети захтев за отклањање
неправилности у складу са чланом
193. став 3. а у вези са
чланом 148. Закона о извршењу и обезбеђењу

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ:


