Република Србија
Јавни извршитељ Драгана Стојков
Посл. број: И.ии.бр. 210/14
Датум:24.01.2018. године
Београд
Јавни извршитељ Драгана Стојков, поступајући у извршном поступку у коме је
извршни поверилац ДРАГИЦА ВЕСЕЛИНОВИЋ, Београд, Палилула, ул. ПУТ ЗА ОВЧУ 3, коју
заступа адвокат Горан Нинић из Београда, ул. Црвено барјаче бр. 9 против извршног
дужника ЗОРАН КОСТАДИНОВИЋ, Београд, Палилула, ул. ВАЉЕВСКИХ ОДРЕДА 35 у
предмету спровођења извршења дозвољеног Решењем о извршењу Првог основног суда
у Београду 2 Ии бр. 8652/14 од 01.10.2014 године, правноснажно са 01.11.2016. године, и
закључком јавног извршитеља Иии бр. 210/14 од 21.07.2017. године којим се одређује
спровођење извршења продајом непокретности, дана 24.01.2018. године доноси
ЗАКЉУЧАК
ИСПРАВЉА СЕ ТЕХНИЧКА ГРЕШКA, садржана у Закључку овог јавног извршитеља
И.ии.бр. 210/14 од 18.01.2018. године о другој продаји непокретности, тако што:
-

у тачки 5. уместо датума 15.01.2018. године треба да стоји датум 13.02.2018.
године.
У преосталом делу изрека Закључка јавног извршитеља остаје непромењена.
Образложење

Јавни извршитељ је увидом у списе предмета утврдио да Закључак јавног
извршитеља И.ии.бр. 210/14 од 18.01.2018. године о другој продаји непокретности садржи
грешку, у делу погрешно наведеног датума за уплату јемства. Наиме, продаја
непокретности заказана је за 14.02.2018. године па је као последњи дан за уплату јемства
одређен најкасније један радни дан пре одржавањајавног надметања, односно исправно
то је датум 13.02.2018. године.
Одредбом члана 362. став 1. ЗПП-а, прописано је да ће грешке у именима и
бројевима, као и друге очигледне грешке у писању и рачунању, недостатке у облику и
несагласност преписа пресуде са изворником пресуде исправити председник већа,
односно судија појединац, док је у ставу 2. наведеног члана прописано да ће се исправљање
извршити посебним решењем и унеће се на крају изворника пресуде, а странкама се
доставља оверени препис решења.
Како је очигледном омашком при изради наведеног закључка овог јавног
извршитеља погрешно уписан датум коим се одређује последњи дан за уплату јемства, то
јавни извршитељ налази да је у конкретном случају дошло до грешке у рачунању и
писању, па је применом цитиране законске одредбе, а у вези са чланом 10. ЗИО, донета
одлука као у првом ставу изреке овог закључка.
Правна поука:
Против овог закључка
није дозвољен правни лек

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Драгана Стојков

Ја вн и и з в р ш и т ељ Д ра га на С то јк о в п р
011 256 32 34 / 256 32 35 l 011 356 40 17 l ул. Луке Војводића 14, Београд
MБ: 62838809 l ПИБ: 107574566 l 205-177728-16 Комерцијална Банка АД Београд

dragana.stojkov@izvrsitelji.rs l www.izvrsitelji.rs

