
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ
Параћин, Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
Пословни број И.И-687/2018
Идент. број предмета: 69-01-00687-18-0144
Датум: 24.07.2019. године

Jавни извршитељ Иван Јездовић из Параћина, именован за подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у
Крагујевцу, у извршном поступку извршног повериоца Direktna Banka ad Kragujevac, Крагујевац, ул. Краља Петра I 26,
МБ 07654812, ПИБ 101458655, чији је пуномоћник адв. Владимир Димитријевић, Београд, Хаџи Ђерина бр. 1, против
извршног дужника Душан Љ. Страиновић-Лазић, Пожаревац, ул. Радомира Миленића Руса бр. 006/3, ЈМБГ
1505999762032, чији су пуномоћници адв. Обрад Пашајлић, Пожаревац, Таковска бр. 15, и адв. Јелена Пашајлић,
Пожаревац, Таковска бр. 15, ради спровођења Решења о извршењу Oсновнoг суда у Деспотовцу-судске јединице
Свилајнац пословни број И-435/2018 од 17.12.2018. године, одлучујући о додели непокретности, у складу са одредбом
чл. 159 став 2, 193, 194 и 195. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“ бр. 106/2015, 106/2016-аутентично
тумачење, 113/2017-аутентично тумачење), дана 24.07.2019. године, донео је

З А К Љ У Ч А К
о предаји непокретности

ПРЕДАЈУ СЕ у државину непокретности које су биле један од предмета извршења у овом извршном
поступку, и то:

- породична стамбена зграда, зграда број 1, изграђена на кп.бр.280 КО Свилајнац, на адреси Свилајнац, улица Стевана
Синђелића, број 112, површине у основи 234 м2, спратност: приземље+поткровље, објекат поседује одобрење за
употребу, врста права својина, облик својине приватна, са обимом удела извршног дужника: 1/1, уписано у Лист
непокретности број 8841 КО Свилајнац, и
- помоћна зграда, зграда број 2, изграђена на кп.бр.280 КО Свилајнац, на адреси Свилајнац, улица Стевана Синђелића,
површине у основи 99 м2, спратност: приземље, објекат поседује одобрење за употребу, врста права својина, облик
својине приватна, са обимом удела извршног дужника: 1/1, уписано у Лист непокретности број 8841 КО Свилајнац, као
и
- кп бр 280 КО Свилајнац, на адреси Свилајнац, улица Стевана Синђелића, број 112,укупне површине 11 ари 8 м2, од
чега земљиште под зградом број 1 у површини од 2 ара 34 м2, земљиште под зградом број 2 у површини од 99 м2 као
и земљиште уз зграду-објекат у површини од 7 ари 75 м2, врста земљишта земљиште у грађевинском подручју, врста
права својина, облик својине приватна, уписано у Лист непокретности број 8841 КО Свилајнац,

КУПЦУ, као најповољнијем понуђачу - Драган Милосављевић ПР Мењачница Нови Динар Свилајнац, јмбг:
2107959723938, матични број: 64540840. ПИБ: 109952854,

а по благовременој исплати купопродајне цене у целости, у износу од 9.500.000,00 динар, а на основу пуноважне
и прихваћене понуде купорподајне цене наведеног купца.

НАЛАЖЕ СЕ РГЗ-СКН СВИЛАЈНАЦ ДА ПО ПРИЈЕМУ ОВОГ ЗАКЉУЧКА У ЈАВНИМ КЊИГАМА КОЈЕ ВОДИ
ИЗВРШИ УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ У КОРИСТ КУПЦА: Драган Милосављевић ПР Мењачница Нови Динар Свилајнац, јмбг:
2107959723938, матични број: 64540840. ПИБ: 109952854, НА ПРЕДМЕТНИМ НЕПОКРЕТНОСТИМА, описаним у ставу
1 изреке овог закључка.

УТВРЂУЈЕ СЕ да су се угасила заложна права и стварни терети коју су пре продаје непокретности, ближе
описаних у ставу 1 изреке овог закључка, исту теретили и то хипотека уписана на основу заложне изјаве ОПУ:
351-2016 од дана 29.08.2016. године уписана дана 05.09.2016. године, хипотека уписана по основу заложне
изјаве ОПУ: 352-2016 од дана29.08.2016. године, уписана дана 05.09.201. године, хипотека уписана на основу
заложне изјаве ОПУ. 669-2017 од дана 07.09.2017. године

НАЛАЖЕ СЕ РГЗ-СКН СВИЛАЈНАЦ ДА ПО ПРИЈЕМУ ОВОГ ЗАКЉУЧКА У ЈАВНИМ КЊИГАМА КОЈЕ ВОДИ, А У
ОДНОСУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ БЛИЖЕ НАВЕДЕНЕ У СТАВУ 1 ИЗРЕКЕ ОВОГ ЗАКЉУЧКА, ИЗВРШИ БРИСАЊЕ:

-забележбе извршне вансудске хипотеке на основу Заложне изјаве ОПУ 351/16 од 29.08.2016.године, у корист
повериоца ПИРЕУС БАНКА АД БЕОГРАД - уписана дана 05.09.2016. године,

-забележбе извршне вансудске хипотеке на основу Заложне изјаве ОПУ 352/16 од 29.08.2016.године, у корист
повериоца ПИРЕУС БАНКА АД БЕОГРАД - уписана дана 05.09.2016. године,



-забележбе извршне вансудске хипотеке на основу Заложне изјаве ОПУ 669/2017 од 01.09.2017.године, у корист
повериоца ПИРЕУС БАНКА АД БЕОГРАД - уписана дана 07.09.2016. године,

-забележбе поступка извршења на основу решења о извршењу Oсновнoг суда у Деспотовцу-судске јединице
Свилајнац пословни број И-435/2018 од 17.12.2018.године, у корист извршног повериоца Direktna Banka ad
Kragujevac, Крагујевац, ул. Краља Петра I 26, МБ 07654812, ПИБ 101458655 - уписана дана 20.12.2018. године.

ПОЗИВА СЕ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА СВИЛАЈНАЦ да по основу овог закључка јавног
извршитеља, формира списе предмета и изврши обрачун пореза на име преноса апсолутних права на предметној
непокретности, са садашњег имаоца непокретности на купца непокретности, у складу са посебним законом.

ПОЗИВА СЕ ОПШТИНСКА УПРАВА СВИЛАЈНАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА да по основу овог
закључка јавног извршитеља формира списе предмета и изврши обрачун пореза на имовину на предметним
непокретностима, са садашњег имаоца непокретности на купца непокретности, у складу са посебним законом.

НАЛАЖЕ СЕ непосредним држаоцима непокретности- зграда број 1 и зграда број 2 изграђене на кп бр 280 КО
Свилајнац, на адреси Свилајнац, улица Стевана Синђелића, број 112, по основу Уговора о давању на коришћење
непокретности од дана 01.12.2017. године који је оверен код Јавног бележника Поповић Владимира из Свилајнца дана
06.03.2019. године под бројем УОП-I:34-2019, a који уговор није уписан у Катастар непокретности сходо чл.161. Закона
о извршењу и обезбеђењу, и то следећим лицима:
Ташев Ивани са преивалиштем у Свиланцу улица Драгошева бр. 015 и
Марији Стефановић са пребивалиштем у Пожаревцу улица Саве Ковачевића бр. 015,
као и извршном дужнику као непосредном држаоцу кп бр 280 КО Свилајнац, на адреси Свилајнац, улица Стевана
Синђелића, број 112, да у року од 8 дана од дана пријема овог закључка предају купцу у државину непокретности
описане у ставу 1 изреке овог закључка, под претњом принудног извршења - ради испражњења и предаје
непокретности по члану 354 - 358 Закона о извршењу и обезбеђењу, а по предлогу купца непокретности.

УТВРЂУЈЕ СЕ ДА купац Драган Милосављевић ПР Мењачница Нови Динар Свилајнац, јмбг: 2107959723938, матични
број: 64540840. ПИБ: 109952854 стиче државину на предметним непокретностима даном предаје непокретности
купцу у фактичку државину од стране извршног дужника и трећих лица наведених у ставу 6 изреке овог закључка.

Образложење

Након успешне јавне продаје непокретности које су биле један од предмета овог поступка извршења,
након доношења Закључка о додели непокретности од 11.07.2019.године, те након исплате купопродајне цене у
целости од стране купца Драган Милосављевић ПР Мењачница Нови Динар Свилајнац, јмбг: 2107959723938, матични
број: 64540840. ПИБ: 109952854 јавни извршитељ је на основу одредбе члана 159 став 2, 193, 194 и 195 Закона о
извршењу приступио одлучивању о предаји непокретности купцу у државину.

У датим околностима, према чињеницама које су записнички констатоване на записнику о јавној продаји
од 11.07.2019. године, као и у закључку Јавног извршитеља о додели непокретности од 11.07.2019. године,
имајући у виду да је купац благовремено извршио уплату купопродајне цене, на основу одредбе члана 159 став 2,
193, 194 и 195 Закона о извршењу и обезбеђењу, овим закључком Јавни извршитељ је одлучио о предаји
непокретности купцу у државину, па је исти слободан да врши пун капацитет правних овлашћења која чине
садржину права својине на непокретности, које су биле предмет овог извршног поступка, обзиром да је купац
сада њихов власник.

У складу са законом, овим закључком дати су потребни налози и позиви државним органима и органима
јединице локалне самоуправе у погледу укњижења права својине у корист купца, као и у погледу регулисања
фискалних обавеза везаних за предметну непокретност-порез на пренос апсолутних права и порез на имовину.

Поред тога, утврђен престанак заложног права хипотекарног повериоца, Пиреус Банке ад Београд која је
престала да постоји услед статусне промене припајања, а које је теретило ову непокретност, имајући у виду да се
исто гаси продајом непокретности, па чак и у случају када хипотекарни поверилац није намирен у целости, а не
постоји споразум по коме купац исте преузима и/или да исти остају и након продаје.

Такође, наложено је и брисање забележбе решења о извршењу којим је одређено ово извршење, из
разлога јер су непокретности успешно продате, због чега више нису и не могу бити предмет овог извршења.



У складу са законом, дат је налог извршном дужнику, као и трећим лицима, а све као фактичким
држаоцима непокретности, за предају непокретности купцу у фактичку државину, у року од 8 дана од дана
пријема овог закључка, а све под претњом наступања законских последица овог пропуштања по члану 354 - 358
закона, те је утврђено да купац стиче државину на непокретностима даном фактичке предаје у државину од
стране извршног дужника и трећих лица као непосредних, фактичких држаоца непокретности.

Јавни извршитељ ће посебим одлукама одлучити о намирењу потраживања из износа купопродајне цене.

Имајући у виду све напред наведено, као и стање у списима предмета, донета је одлука као у изреци овог
закључка.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПАРАЋИН, дана 24.07.2019. године, И.И-687/2018.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог закључка жалба и приговор нису дозвољени.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

___________________
Иван Јездовић

Д-на:
- извршном повериоцу, преко пуномоћника (С-5),
- извршном дужнику, преко пуномоћника (С-5),
- купцу: Драган Милосављевић ПР Мењачница Нови Динар Свилајнац, Ул. Крива Чаршија бр. 56, Свилајнац (С-5),
- Ташев Ивани са преивалиштем у Свиланцу улица Драгошева бр. 015, и
- Марији Стефановић са пребивалиштем у Пожаревцу улица Саве Ковачевића бр. 015
- огласна табла Коморе Јавних извршитеља,
- огласна табла интернет странице Коморе Јавних извршитеља
http://www.komoraizvrsitelja.rs/oglasna_tabla/table_org_old.php
- РГЗ СКН Свилајнац електронски преко постала Е-зио,
- Министарство финансија, Пореска Управа, Филијала Свилајнац,
- Општинска Управа Свилајнац - локална пореска администрација
- а/а.

http://www.komoraizvrsitelja.rs/oglasna_tabla/table_org_old.php
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