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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЛИЦА МИТРОВИЋ
За подручје Вишег суда у Београду и Лривредног суда у Београду
Београд, ул. Мајке Јевросиме бр. 34, ст. 2
Посл. бр. ИИ -273/2018
Дана: 25.03.2021. године
Тел: 011/324-78-04, 069/324-78-04
МаП: тКгоу1с.Ј2УГ5Ке1ј@дтаН.сот

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЛИЦА МИТРОВИЋ, Београд, именован за подручје Впшег суда у Београду и 
Приерсдног суда у Београду, у пзвршном поступку извршног повериоца МИЛЕТА МИТРОВИЋ. БЕОГРАД. 
ул. ЕМИЛА ЗОЛЕ 6, кога заступа адв. МИЛУНОВИЋ НАЋА. БЕОГРАД, ул. СТЈЕПАНА ЈБУБИШЕ 13. 
против нзвршног дужнпка БОРИСЛАВ СИМЈАНОСКИ. БЕОГРАД. ул. ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА 86 В. ЈМБГ: 
2608950710522. кога као ирнврсменн заступинк заступа адвокат Мирјана Абдоли. Београд, ул. Недељка 
Чабрпновића бр. 49. п пзвршног дужника 2. БИЈБАН.А СИМЈАНОСКИ, БЕОГРАД. МИЉАКОВАЧКЕ 
СТАЗЕ 99. ЈМБГ: 2712981775020. дана 25.03.2021. годпне доноси следећм:

3 А К Љ У Ч А  К

I - ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРВА ПРОДАЈА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА непокретностн у
сусвојипн пзнрмшог дужгшка БОРИСЛАВ СИМЈАИОСКИ. БЕОГРАД. ул. ППЉКА Г!КТ!,ОВИЋА 86 В. п 
то:

•  удела од 1/3 на парцели бр. 3244/2 КО Стублинс -  потес/улица Змајеваи. земљ ииЈте под зградом 
објектом у површинп од 0.01.19 ха, земљпште уз зграду објекат у површини од 0.03.07 ха. која 
нарцслаје укупне површинс 0.04.26 ха. по врсти -остало грађевипско земљпш ге у својини, и удела 
од 1/3 на породичној стамбеној згради. сиратностн Пр+1, озиаченој као зграл.а број I у В листу 
први део лпста нелокретности, постојећа на кат. парце.пп број 3244/2 КО Стублине, на адресп 
Змајевац ББ, објекат преузет из земљпшпе књпге. уписано у ЛН 975 КО Стубдпнс, процењене 
вредности 2.122.776,00 динара.

II - Вредност нспокретностп које сс продају проиењена је закључком о проиенм од 09.10.2020. годпне, а на 
основу налаза н мшпљсгва стручног лпца од 14.09.2020. године.

III - На предметној парцели се налазе и два неукњижена помоћна објекта која нису предмет 
продаје.

IV - На првом јавном надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности 
непокретности која је предмет продаје, док на другом јавном надметању почетна цена не 
може бити нижа од 50% процењене вредности.

V - Купац коме се додели непокретност дужан је да положи цену по којој се иста прода у 
року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности. Порез на 
пренос апсолутних права плаћа купац.

VI - Прво јавно надметање ће се одржати дана 24.04.2021. године у 09.00 часова, у



(

каниеларији јавног извршигеља Милиие Митровић. у Београду, ул. Мајке Јевросиме бр. 34, 
ст, 2,

VII - Заинтересованим лииима ће бити омогућено разледање предметних непокретности. 
дана 21.04.2021. године, са почетком у 09.00 часова, на адреси Стублине, Змајеваи бб, уз 
поетходну плијаву на ме!л шИ:гоуЈс.Јгуг5Не1ј@дтаЈ1.соп1 најкасније до 20.04.2021. године.

VIII - Право учешћа у надметању имају лица ко!а су претходно положила јемство у износу у 
висини од 1/10 утврћене тржишне вредности непокоетности из става I. најкасније до 
22.04.2021. године.

IX - Јемство се полаже у готовом новцу уплатом на наменскн рачун јавног извршптсла Мнлнис Митровић 
1П Веограда. ул. Мајке Јевросиме бо. 34. ст. 2. рзчун бр. 160-412979-23 код Вапса 1п1с5а а.л. Бсоград. са 
напоменом "јемство за учешћс на јавном налметању у предмету посл. бр. И.И. 273/2018".

X - Заннтересованн купцн с\ дужнп да на јавној »родајн аостаее докате о уплаћеном јемству. а лица која 
претходно нису положпла јемство не могу учесгвовати на јавном налмстању.

XI - У случају да на јавиом надметању учествује внше лица са уплаћеним јемство.м. а јавни пзвршитељ 
додели предметиу неокретност наЈповол>шпем понуђачу. јемство дручог и трећег понућача се аадржава до 
уц.тате укупног идноса купопродајнс иенс ол стране најповољнпјег понућача у року ол 15 дана од доношења 
закЈћУчка о долеЈвнвању не1Ток'ретностн.

ХП - Истпцањем овог закључка на огласној табли Коморе јавних мдвршптеља и огласној таблн Лругог 
осиовпог суда у Београдчс псзпвају се заннтересованн купцп да учествују у надметању.

XIN ј; На преллог извршиог поверпоца плн пзвршпог лужника. датум. место н услови продаје објавиће се у 
средствима јавног информисања. о трошку предлагача.

XIV - Јавии пзвршнтељ по потребп може одлучпти ла сс јавна продаја олржи на другој локашни. а у исто 
воеме. у случају да већи бпој дапнтересованнх понуђача уплати јемство да учешће на јавној продаји. о чему 
ће исти бити урелно обавсштени.

XV - Иепокрстност може ла се прола непосредном погодбом ако се странке тако спопазумеју или ако после 
неуспеха другог јавног надмстања то изабере извршни иоверилан (члан 1В4. став I. ЗИО). Спорадум 
странака о продаји непокретности непосредном погодбом могућ је у распопу од објавлшвања закл>учка о 
поодајп непокретиостп на јавном натмстању па до доношења такључка о додељивању непокрстностн после 
јавног налмстања или доношења дакључка којпм се утврђује да др\то јавно надметање ннје успело. 
Споразум није дозвољен док траје јавпо падметање. а ако сс нспокретност поода иа првом јавном 
иа.пмстању - док се не утврдн да оно нпје успело иако је ствар пролата (члан 183. став 2. ЗИОЈ. После тога. 
споразум је опет дозвољен док не почие друго јавно налметање.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Протнв овог закЈнучка није дозвољен прпговор.


