
Република Србија
Јавни изврш итељ  Драгана Стојков
Посл. број: ИИ 2347/19
Датум: 03.09.2020. године
Београд

Јавни изврш итељ  Драгана Стојков, у предмету изврш ењ а по предлогу извршног 
повериоца МОМЧИЛО ДЕСПОТ , Стара Пазова, ул. ПОДУНАВСКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА 
37, кога заступа адвокат Зоран Јовановић из Старе Пазове, против изврш ног дужника 
РАДОСЛАВ РАДИЋ, Београд - Раковица, ул. Петра Коњовића 12-з/12, ради спровођења 
преко јавног извршитеља, принудног остваривањ а новчаног потраживања извршног 
повериоца на непокретности извршног дужника, на основу решења о изврш ењ у И 414 /17  
од 13.04.2017. године, које је донео Други основни суд у Београду, правноснажно са 
23.11.2017. године, доноси

ОТКАЗУЈЕ СЕ прва јавн а продаја непокретности извршног дужника одређена за 
09.09.2020. године на адреси седишта канцеларије јавног изврш итељ а у Београду, ул. Луке 
Војводића бр. 14 на првом спрату, Сала за аукције, са почетком у 12,00 часова.

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ закључак о спровођењу изврш ењ а ИИ 2347 /19  од 
04.12.2019. године на непокретности - стану бр. 12, евиденцијски број 4, двособан, први 
спрат, ул.Петра Коњовића, број улаза: 12/3, површине 50м2, парцела 562/1 , ЛН 1629 КО 
Стара Раковица, у својини извршног дужника Радослава Радића, ЈМБГ: 1203972160018.

Закључком јавног изврш итељ а Драгана Стојков ИИ 2347/19  од 10.08.2020. године 
одређена је за 09.09.2020. године на адреси седишта канцеларије јавног изврш итељ а у 
Београду, ул. Луке Војводића бр. 14 на првом спрату, Сала за аукције, са почетком у 12,00 
часова и то стана бр. 12, евиденцијски број 4, двособан, први спрат,ул.Петра Коњовића, број 
улаза: 12/3 , површине 50м2, парцела 562/1 , ЛН 1629 КО Стара Раковица, у својини 
извршног дужника Радослава Радића, ЈМБГ: 1203972160018.

Дана 03.09.2020. године извршни поверилац доставио је поднесак где Је навео да је 
извршни дужник измирио део дугау  износ од 8.170,00 ЕУР, као и даћ е остатак дуга дужник 
измирити на рате, те предложио отказивањ е продаје, стављ ањ е ван снаге закључка о 
спровођењу изврш ењ а на непокретности и брисање забележбе изврш ењ а у катастру 
непокретности.

На основу изложеног, јавни изврш итељ  је одлучио као у изреци овог закључка.

З А К Љ У Ч А К

О б р а з л о ж е њ е

Поука о правном леку:
Против овог закључка 
није дозвољ ен приговор.

ЈАВЏИ ИЗВРШИТЕЉ

адана Стојкув

Јавни извршитељ Драгана Стојков пр Београд
Тел/факс: (011) 256 32 34 /  256 32 35 •  Факс: (011) 356 40 17 
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