СПИСАК НЕПОКРЕТНОСТИ
Ред.
бр.

Непокретност

1

непокретности у Зајечару, у ул. Сарајевска бр. 42, које чини: објекат – породична стамбена зградa,
бр. згр. 1, површине у габариту 60 м2, постојећa на кат. парц. бр. 5495/5 КО Зајечар, са
земљиштем које чини реални удео од 218/694 кат. парц. бр. 5495/5 КО Зајечар, укупне површине
694 м2, све уписано у ЛН бр. 3840 КО Зајечар

2

непокретности у Пландишту, уписане у ЛН бр. 914 КО Пландиште и то:
- објекат – породична стамбена зграда, бр. згр. 1, површине у габариту 82 м2, у ул. Обилићева бр.
21/г, постојећа на кат. парц. бр.1181/3 КО Пландиште, са земљиштем под објектом које чини кат.
парц. бр. 1181/3 КО Пландиште;
- објекат – зграда пољопривреде – ветеринарска станица, бр. згр. 1, површине у габариту 111 м2,
у ул. Обилићева бр. 21/в, постојећа на кат. парц. бр. 1181/1 КО Пландиште;
- објекат –помоћна зграда, бр. згр. 2, површине у габариту 16 м2, у ул. Обилићева, постојећа на
кат. парц. бр. 1181/1 КО Пландиште и
- земљиште које чини кат. парц. бр. 1181/1 КО Пландиште, укупне површине 1422 м2
НЕПОКРЕТНОСТИ СЕ ПРОДАЈУ КАО ЈЕДИНСТВЕНА ЦЕЛИНА

3

непокретности у општини Лучани, које чини: објекат број 1, површине 291м2, уписан као зградa
телекомуникација и информисања, постојећа на кат. парц. бр. 452 КО Дучаловићи (под Овчар) и
земљиште које чини ову катастарску парцелу, означено по врсти као грађевинско земљиште изван
грађевинског подручја, у површини од 12147м2, све уписно у ЛН бр. 200 КО Дучаловићи

4

непокретности у Пребрези (Пребрешко поље), општина Блаце, које чинe: објекат корисне
површине 217 м2, уписан као „објекат број 2 - помоћна зграда - магацин, спратности - П“,
изграђен са одобрењем за градњу, а нема одобрење за употребу и објекат корисне површине 184
м2, уписан као „објекат број 3 - помоћна зграда - магацин, спратности - П“, изграђен са
одобрењем за градњу, а нема одобрење за употребу, оба постојећа на кат. парц. бр. 2240/1 КО
Пребреза, са земљиштeм које чини удео од 401/2234 кат. парц. бр. 2240/1 КО Пребреза, укупне
површине 2234 м2, све уписано у ЛН бр. 534 КО Пребреза

5

непокретности у Доњем Душнику, општина Гаџин Хан, које чине: објекат површине 2182 м 2,
уписан као „објекат број 5 - пословна зграда за коју није утврђена делатност, спратности – П“,
постојећа на кат. парц. бр. 1411/1 КО Доњи Душник, као и удео од 2182/57770 кат. парц. бр.
1411/1 КО Доњи Душник, у површини од 2182 м2, уписан као „земљиште под зградом и другим
објектом“, у ЛН бр. 779 КО Доњи Душник

6

непокретност у Суботици, ул. Лошињска, објекат - зграда осталих индустријских делатности управна зграда, површине 590 м2, спратности П, постојећи на кат. парц. бр. 14491 КО Нови Град,
уписан у ЛН 12922 КО Нови Град и земљиште под објектом које чини наведена катастарска
парцела, површине 5 а 90 м2

7

непокретности у Суботици, у ул. Лошињска, све уписане у ЛН 12922 КО Нови Град, које чини:
објекат - зграда осталих индустријских делатности, површине 146 м2, спратности П, постојећи на
кат. парц. бр. 14485/1 КО Нови Град и земљиште под објектом које чини наведена катастарска
парцела, површине 1 а 46 м2,
објекат - зграда осталих индустријских делатности, површине 175 м2, спратности П, потојећи на
кат. парц. бр. 14485/2 КО Нови Град, и земљиште под објектом које чини наведена катастарска
парцела, површине 1 а 75 м2,
објекат - зграда осталих индустријских делатности површине 50 м2, спратности
П, постојећи на кат. парц. бр. 14485/3 КО Нови Град, и земљиште под објектом које чини
наведена катастарска парцела, површине 50 м2
објекат - зграда осталих индустријских делатности, површине 108 м2, спратности
П, постојећи на кат. парц. бр. 14485/4 КО Нови Град и земљиште под објектом које чини наведена
катастарска парцела, површине 1 а 08 м2
објекат - зграда осталих индустријских делатности, површине 107 м2, спратости
П, постојећи на кат. парц. бр. 14485/5 КО Нови Град и земљиште под објектом које чини наведена
катастарска парцела, површине 1 а 07 м2
објекат - зграда осталих индустријских делатности, површине 127 м2, спратности
П, постојећи на кат. парц. бр. 14485/7 КО Нови Град и земљиште под објектом које чини наведена
катастарска парцела, површине 1 а 27 м2
НЕПОКРЕТНОСТИ СЕ
ПРОДАЈУ КАО ЈЕДИНСТВЕНА ЦЕЛИНА

8

непокретност у Апатину, у ул. Кружни насип, постојећа на кат. парц. бр. 4664 КО Апатин, уписана
у ЛН бр. 7247 КО Апатин, као пословни простор за који није утврђена делатност, евид. број 6,
површине 89 м2, са земљиштем сразмерно праву својине Републике Србије на предметној
катастарској парцели 4664 КО Апатин под зградом – објектом у површини од 89 м2

Почетна
купопродајна
цена у еврима

Терет

Висина депозита
за учешће у
поступку

Позив на број
одобрења

7.779,31

Мирослава Илић из Зајечара, са
реалним уделом од 238/694, Бранкица
Лазаревић из Зајечара, са реалним
уделом од 238/694, сувласнице
земљишта које чини кат. парц. бр.
5495/5 КО Зајечар, уписана у ЛН бр.
3840 КО Зајечар, имају право прече
куповине у складу са одредбама члана
5. Закона о промету непокретности 777,93 евра према
("Службени гласник РС", бр. 93/14,
званичном
121/14 и 6/15), по купопродајној цени средњем курсу
20227464186120220301
у висини најповољније понуде за
НБС на дан
предметне непокретности, постигнуте
уплате
у поступку јавног надметања, односно
поступку прикупљања писмених
понуда. Сви доспели, а неизмирени
трошкови који су евентулно настали у
вези са коришћењем непокретности ,
до момента уласка изабраног
понуђача у посед непокретности,
падају на терет истог

8.366,00

Сви доспели, а неизмирени трошкови 836,60 евра према
који су евентуално настали у вези са
званичном
коришћењем непокретности до
средњем курсу
20227464186120220302
момента уласка изабраног понуђача у
НБС на дан
посед истих, падају на терет истог
уплате

20.947,41

Сви доспели, а неизмирени трошкови
који су евентуално настали у вези са
2.094,74 евра
коришћењем непокретности до
према званичном
момента записничке примопредаје са средњем курсу
изабраним најповљнијим понуђачем,
НБС на дан
са којим ће бити закључен уговор о
уплате
купопродаји, падају на терет истог

3.093,86

Сви доспели, а неизмирени трошкови
309,38 евра према
који су евентуално настали у вези са
званичном
коришћењем непокретности до
средњем курсу
20227464186120220304
момента уласка изабраног понуђача у
НБС на дан
посед истих, падају на терет
уплате
изабраног понуђача

131.400,00

154.520,03

186.733,54

7.699,30

Сви доспели, а неизмирени трошкови
13.140,00 евра
који су евентуално настали у вези са
према званичном
коришћењем непокретности до
средњем курсу
момента уласка изабраног понуђача у
НБС на дан
посед истих, падају на терет
уплате
изабраног понуђача
Непокретност се отуђује се под
15.452,00 евра
теретом обавезе изабраног понуђача
према званичном
да измири све доспеле, а неизмирене
средњем курсу
обавезе настале до момента уласка у
НБС на дан
посед исте, као и евентулане
уплате
трошкове поновног прикључења на
електродистрибутивни систем

Непокретности се отуђују се под
теретом обавезе изабраног понуђача
18.673,35 евра
да измири све доспеле, а неизмирене према званичном
обавезе настале до момента уласка у
средњем курсу
посед истих, као и евентулане
НБС на дан
трошкове поновног прикључења на
уплате
електродистрибутивни систем

20227464186120220303

202274641861202205

202274641861202206

202274641861202207

Сви доспели, а неизмирени трошкови
који су евентуално настали у вези са
769,93 евра према
коришћењем предметне
званичном
непокретности до момента уласка
средњем курсу
20227464186120220308
изабраног понуђача у посед исте, као
НБС на дан
и трошкови на име евентуално
уплате
поновног прикључења непокретности
на електродистрибутивни систем,
падају на терет изабраног понуђача

9

непокретност у Београду, у ул. Браће Рибникар бр. 46, постојећа на кат. парц. бр. 2602, уписана у
ЛН бр. 749 КО Звездара као породична стамбена зграда површине у габариту 130 м2, коју чини
стан под евид. бројем 1, уписан као „стан у пр. и пк. са терасом и зимском баштом“, површине
190 м2, са земљиштем сразмерно праву својине Републике Србије на предметној непокретности
које земљиште чини кат. парц. бр. 2602 КО Звездара, укупне површине 330 м2

10

непокретности у Доњој Речици (општина Прокупље), и то:
(1) непокретности постојеће на кат. парц. бр. 1149/1 КО Доња Речица, уписане у ЛН бр. 137 КО
Доња Речица, ул. Ливаде бр. 177, које чине:
- објекат површине 160 м2, уписан као објекат број 1,
- објекат површине 72 м2, уписан као објекат број 2,
- објекат површине 29 м2, уписан као објекат број 3,
- објекат површине 65 м2, уписан као објекат број 4,
- објекат површине 54 м2, уписан као објекат број 5,
сви уписани као „зграда за коју није позната намена“;
(2) земљиште које чини кат.парц. бр. 1149/1 КО Доња Речица, укупне површине 4261 м2
НЕПОКРЕТНОСТИ СЕ ПРОДАЈУ КАО ЈЕДИНСТВЕНА ЦЕЛИНА

11

непокретност коју чини пословни простор корисне површине 27 м2, у ул. Васе Чарапића у
Власотинцу, у тржном центру „ЦРНА ТРАВА“, постојећи на кат. парц. бр. 3062 КО Власотинцеварош, уписан у ЛН бр. 4071 КО Власотинце-варош као „пословни простор трговине - једна
просторија“ на првом спрату зграде бр. 2, број пос. дела 7

12

непокретност која се налази у Лесковцу, ул. 28. марта бр. 1а, уписан као „пословни простор за
производњу електричних машина и апарата“ број 1, површине 86 м2, који се налази у приземљу
стамбено – пословне зграде, постојеће на кат. парц. бр. 5793/1, уписане у ЛН бр. 61 КО Лесковац

13

непокретност на територији општине Димитровград у месту Височки Одоровци, у ул. Село бр.44,
коју чини породична стамбена зграда, означена бројем 1, површине 52 м2, постојећа на
катастарској парцели број 2161 и земљиште које чини наведена катастарска парцела, површине
290м2, све уписано у ЛН 299 КО Височки Одоровци

14

непокретност коју чини стан бр. 142 у Суботици, у ул. Сегедински пут бр. 15, који се налази у
објекту постојећем на кат. парц. број 3921/1 КО Нови град, уписаном у ЛН 12607 КО Нови град
као „објекат број 1, Сегедински пут број 15, стамбена зграда за колективно становање“, а који
стан је као посебан део зграде уписан под евид. бр. 151 као „стан у улазу број 1, четврти десно од
2
лифта, број 142, у подруму, једнособан, корисне површине 29 м “

непокретност коју чини стан у Параћину, у ул. Француска број 10, стан број 7, по структури
двособан, површине 78,25м2, који се налази на другом спрату објекта постојећег на кат. парц. бр.
15
4221/50 КО Параћин - град уписаног под бр. 1 као „стамбено-пословна зграда Француска 10“, а
који стан је као посебан део зграде уписан под ев. бр. 25 као „стан број 7, Француска улица, улаз 2,
други спрат, двособан, површине 78м2“, све уписано у ЛН број 6126 КО Параћин-град

непокретност коју чини стан у Београду, и то стан број 4, по структури двособан, површине 58 м2
који се налази на приземљу објекта у ул. Проте Матеје 48, постојећег на кат. парц. бр. 326 КО
Врачар уписаног у лист непокретности број 2496 КО Врачар под бр. 1 као „стамбена зграда за
16
колективно становање-улази и из Проте Матеје 48 и Алексе Ненадовића 35, у ул. Крунска 52-56“ а
који стан је као посебан део зграде уписан под ев. бројем 4 као „стан број 4, двособан, површине
58 м2, приземље, у ул. Проте Матеје 48“

185.470,08

Забележба решења о извршењу Првог
основног суда у Београду Посл.бр. 3-И37425/2010 од 26.01.2011. године у
18.547,00 евра
извршном поступку по предлогу
према званичном
извршног повериоца Стамбена зграда
средњем курсу
из Београда против извршних
НБС на дан
дужника: Томић Драгане и Максић
уплате
Владана из Београда, на
непокретностима које су власништво
извршног дужника Максић Владана

20227464186120220309

15.633,26

Сви доспели, а неизмирени трошкови
1.563,32 евра
који су евентуално настали у вези са
према званичном
коришћењем непокретности до
средњем курсу
момента уласка изабраног понуђача у
НБС на дан
посед истих, падају на терет
уплате
изабраног понуђача

20227464186120220310

12.473,20

88.808,82

1.710,44

14.117,91

31.396,06

Сви доспели, а неизмирени трошкови
1.247,32 евра
који су евентуално настали у вези са
према званичном
коришћењем непокретности до
20227464186120220311
средњем курсу
момента уласка изабраног понуђача у
НБС на дан
посед истих, падају на терет
уплате
изабраног понуђача
8.880,88 евра
према званичном
20227464186120220312
средњем курсу
НБС на дан
уплате
171,04 евра према
званичном
20227464186120220313
средњем курсу
НБС на дан
уплате
Терет изабраног понуђача да измири
све доспеле, а неизмирене обавезе
настале до момента ступања
изабраног понуђача у посед
непокретности, као и евентуалне
трошкове поновног прикључења на
електродистрибутивни систем

1.411,79 евра
према званичном
средњем курсу
НБС на дан
уплате

Сви доспели, а неизмирени трошкови
који су евентуално настали у вези са
3.139,60 евра
коришћењем предметне
према званичном
непокретности до момента уласка
средњем курсу
изабраног понуђача у посед исте, као
НБС на дан
и трошкови на име евентуално
уплате
поновног прикључења непокретности
на електродистрибутивни систем,
падају на терет изабраног понуђача

20227464186120220314

20227464186120220315

113.663,81

Непокретност се отуђује под теретом
бесправног коришћења, Сви доспели,
а неизмирени трошкови који су
11.366,38 евра
евентуално настали у вези са
према званичном
коришћењем непокретности, као и
средњем курсу
евентуални трошкови поновног
НБС на дан
прикључења непокретности на
уплате
електродистрибутивни систем падају
на терет изабраног понуђача

20227464186120220316

12.855,94

Сви доспели, а неизмирени трошкови
1.285,59 евра
који су евентуално настали у вези са
према званичном
коришћењем непокретности до
средњем курсу
момента уласка изабраног понуђача у
НБС на дан
посед исте, падају на терет изабраног
уплате
понуђача

20227464186120220317

36.837,72

Сви доспели, а неизмирени трошкови
настали у вези са коришћењем
3.683,77 евра
непокретности до момента уласка
према званичном
изабраног понуђача у посед исте, као
средњем курсу
и трошкови на име поновног
НБС на дан
прикључења непокретности на
уплате
електродистрибутивни систем, падају
на терет истог

20227464186120220318

Непокретност се отуђује под теретом
закупа

17

непокретности у Скели, општина Обреновац, која представља породичну стамбену зграду,
површине 43 м2, у улици Мила Манића-Албанте, постојећу на кат. парц. број 1701/1, и земљиште
које чини наведена катастарска парцела, површине 15 а 98 м2, све уписано у ЛН број 239 КО
Скела

18

непокретност коју чини стан у Београду, у ул. Париске комуне број 11, стан број 32, по структури
гарсоњера, површине 24м2, који се налази на петом спрату објекта постојећег на кат. парц. бр.
973/1 КО Нови Београд уписаног у ЛН број 2536 КО Нови Београд под бр. 1 као „стамбена зграда
за колективно становање Париске комуне 11“, а који стан је као посебан део зграде уписан под ев.
бр. 32 као „стан број32, Париске комуне 11, пети спрат, гарсоњера, површине 24м2 “

19

непокретност коју чини пословни простор ББ који је означен евиденционим бр. 26, као ''пословни
простор за који није утврђена делатност - локал'', површине 69 м2, који се налази у објекту бр. 1 у
Београду, у ул. Владимира Гаћиновића бр. 28-32, постојећем на катастарској парцели бр. 21141/1
КО Савски венац, уписан у ЛН бр. 2801 КО Савски венац

144.803,40

20

непокретност коју чини пословни простор ББ, који је означен евиденционим бр. 1, као ''пословни
простор за који није утврђена делатност - локал'' површине 66 м2, који се налази у објекту бр. 1 у
Београду, у ул. Ђорђа Радојловића бр. 22, постојећем на катастарској парцели бр. 21000/1 КО
Савски венац, уписан у ЛН бр. 2796 КО Савски венац

140.606,33

21

непокретност коју чини пословни простор површине 88м2, на првом спрату зграде у
Аранђеловцу, у ул. Кнеза Михаила, постојеће на катастарској парцели број 5020/9 КО
Аранђеловац, уписане у ЛН број 60 КО Аранђеловац, као „стамбено-пословна зграда-кћ.број 108,
110, 112 и 114“, а који пословни простор је уписан као посебни део зграде под бројем 38 као
„пословни простор за који није утврђена делатност“

30.172,00

14.480,34 евра
према званичном
средњем курсу
НБС на дан
уплате
14.060,63 евра
према званичном
Непокретност се отуђује под теретом
средњем курсу
закупа
НБС на дан
уплате
3.017,20 евра
према званичном
средњем курсу
НБС на дан
уплате

20227464186120220319

20227464186120220320

20227464186120220321

22

непокретност коју чини стан у Суботици, у ул. Шандора Петефија бр. 22, стан бр. 4, други десно
2
од капије, по структури једнособан, површине 49 м , који се налази у приземљу објекта постојећег
на кат. парц. бр. 4207 КО Стари град, уписаног у ЛН број 19983 КО Стари град под бр. 1 као
„стамбена зграда за колективно становање-део“, а који стан је као посебан део зграде уписан под
евид. бр. 4 као „стан-други десно од капије број 4, Шандора Петефија, улаз бр. 1, приземље,
једнособан, корисне површине 49 м2“

23

чини стан број 27, по структури гарсоњера, површине 14 м2, који се налази на седмом спрату
објекта у ул. Булевар Војводе Мишића бр. 29, постојећег на кат. парцели 10741/1 КО Савски
венац, уписаног у лист непокретности бр. 2754 КО Савски венац, под бр. 1 као „стамбенопословна зграда“ у ул. Булевар Војводе Мишића бр. 19-33, а који стан је као посебан део истог
објекта уписан под евид. бр. 207 као „стан бр. 27, гарсоњера, седми спрат, Булевар Војводе
Мишића 29, површине 14 м2“

24

пословни простор који се налази у Београду у ул. Петра Коњовића бр. 12д/12ђ, у објекту
постојећем на кат. парц. бр. 562/1 КО Стара Раковица, уписаном у ЛН 1629 КО Стара Раковица
као „објекат бр. 6, Петра Коњовића 12д/12ђ, стамбено-пословна зграда“, а који пословни простор
је као посебан део објекта уписан под ев. бр. 4 као „пословни простор број 25 за који није
утврђена делатност, у ниском приземљу, корисне површине 23 м2“

25

стан број 4, у Београду, у ул. Милоја Закића бр. 30, по структури троипособан, површине 87м ,
који се налази на првом спрату објекта бр. 4, постојећег на кат. парц. бр. 691/13 КО Чукарица,
уписаног у ЛН број 5374 КО Чукарица под бр. 4 као „стамбена зграда за колективно становање,
Милоја Закића бр. 30“, а који стан је као посебан део зграде уписан под ев. бр. 4 као „стан број у
ул. Милоја Закића бр. 30, број посебног дела 4, троипособан, површине 87м2, први спрат, као
јавна својина Републике Србије, са делом поседа 1/1"

26

непокретности у месту Балта Бериловац - село (општина Књажевац), које чине: породична
2
2
стамбена зграда, бр. згр. 1, површине 37 м ; помоћна зграда, бр. згр. 2, површине 28 м , обе
постојеће на кат. парц. бр. 2189 КО Балта Бериловац, као и земљиште које чини кат. парц. бр.
2
2189 КО Балта Бериловац, укупне површине 614 м , све уписано у ЛН бр. 368 КО Балта
Бериловац

20.645,31

Сви доспели, а неизмирени трошкови
настали у вези са коришћењем
2.064,53 евра
непокретности до момента уласка
према званичном
изабраног понуђача у посед исте, као
средњем курсу
и трошкови на име поновног
НБС на дан
прикључења непокретности на
уплате
електродистрибутивни систем, падају
на терет истог

20227464186120220322

19.261,48

Сви доспели, а неизмирени трошкови
који су евентуално настали у вези са
коришћењем непокретности до
1.926,14 евра
момента уласка изабраног понуђача у према званичном
посед исте, као и трошкови који
средњем курсу
евентуално настану на име поновног
НБС на дан
прикључења непокретности на
уплате
електродистрибутивни систем, падају
на терет изабраног понуђача

20227464186120220323

20.097,07

Сви доспели, а неизмирени трошкови
настали у вези са коришћењем
2.009,70 евра
непокретности до момента уласка
према званичном
изабраног понуђача у посед исте, као
средњем курсу
и трошкови на име поновног
НБС на дан
прикључења непокретности на
уплате
електродистрибутивни систем, падају
на терет истог

202274641861202224

105.402,66

Сви доспели, а неизмирени трошкови
настали у вези са коришћењем
10.540,26 евра
непокретности до момента уласка
према званичном
изабраног понуђача у посед исте, као
средњем курсу
и трошкови на име поновног
НБС на дан
прикључења непокретности на
уплате
електродистрибутивни систем, падају
на терет истог

202274641861202225

2

2.895,03

Сви доспели, а неизмирени трошкови
289,50 евра према
који су евентуално настали у вези са
званичном
коришћењем непокретности до
20227464186120220326
средњем курсу
момента уласка изабраног понуђача у
НБС на дан
посед истих, падају на терет
уплате
изабраног понуђача

39.266,24

Сви доспели, а неизмирени трошкови
настали у вези са коришћењем
3.926,62 евра
непокретности до момента уласка
према званичном
изабраног понуђача у посед исте, као
средњем курсу
и трошкови на име поновног
НБС на дан
прикључења непокретности на
уплате
електродистрибутивни систем, падају
на терет истог

9.790,00

Сви доспели, а неизмирени трошкови
који су евентулно настали у вези са 979,00 евра према
коришћењем непокретности до
званичном
20227464186120220328
момента уласка најповољнијег
средњем курсу
понуђача у посед непокретности,
НБС на дан
падају на терет најповољнијег
уплате
понуђача

51.507,56

Сви доспели, а неизмирени трошкови
који су евентуално настали у вези са
коришћењем непокретности до
5.150,75 евра
момента уласка изабраног понуђача у према званичном
посед исте, као и трошкови који
средњем курсу
евентуално настану на име поновног
НБС на дан
прикључења непокретности на
уплате
електродистрибутивни систем, падају
на терет изабраног понуђача

20227464186120220329

17.885,66

Сви доспели, а неизмирени трошкови
који су евентуално настали у вези са
коришћењем непокретности до
1.788,56 евра
момента уласка изабраног понуђача у према званичном
посед исте, као и трошкови који
средњем курсу
евентуално настану на име поновног
НБС на дан
прикључења непокретности на
уплате
електродистрибутивни систем, падају
на терет изабраног понуђача

20227464186120220330

17.885,66

Сви доспели, а неизмирени трошкови
који су евентуално настали у вези са
коришћењем непокретности до
1.788,56 евра
момента уласка изабраног понуђача у према званичном
посед исте, као и трошкови који
средњем курсу
евентуално настану на име поновног
НБС на дан
прикључења непокретности на
уплате
електродистрибутивни систем, падају
на терет изабраног понуђача

20227464186120220331

87.430,80

8.743,08 евра
према званичном
средњем курсу
НБС на дан
уплате

20227464186120220332

2

27

стан број 19, по структури гарсоњера, корисне површине 30 м , који се налази на четвртом спрату
објекта у Београду, ул. Николаја Гогоља бр. 88, постојећег на кат. парц. бр. 13064 КО Чукарица,
уписаног у ЛН бр. 2576 КО Чукарица под бројем 1 као „стамбена зграда за колективно
становање“, а који стан је као посебан део истог објекта уписан под евиденцијским бројем 24

непокретности у селу Бањани, и то: објекат уписан под бројем 1, као „остале зграде“, површине 99
м2, као „ објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката“, постојећи на кат.парц. бр.
28
2012/1 КО Бањани и земљиште које чини кат. парц. бр. 2012/1 КО Бањани, површине 781 м 2, све
уписанo у ЛН бр. 852 КО Бањани, са правом јавне својине Републике Србије

29

30

непокретност у јавној својини Републике Србије, коју чини стан број 4, по структури једнособан,
површине 39 м2, у приземљу објекта у ул. Радојке Лакић бр.20, у Београду, постојећег на кат.
парцели бр. 7700 КО Звездара, уписан у ЛН 5686 КО Звездара, под бр. 1 као „стамбена зграда за
колективно становање у ул. Радојке Лакић бр.20“, а који стан је као посебан део истог објекта
уписан под евид. бр. 8 као „стан бр.4, приземље, једнособан, површине 39 м2, у ул. Радојке Лакић
бр.20“

непокретност у јавној својини Републике Србије, коју чини стан у Београду, који се налази у
Булевару Војводе Мишића бр. 27, у објекту постојећем на кат. парцели 10741/1 КО Савски венац,
уписаном у лист непокретности бр. 2754 КО Савски венац, под бр. 1 као „стамбено-пословна
зграда“ у ул. Булевар Војводе Мишића бр. 19-33, и то стан: број 35, уписан под ев.бр. 170 као
„стан број 35 на седмом спрату, једна соба, површине 13 м2“

31

непокретност у јавној својини Републике Србије, коју чини стан у Београду, који се налази у
Булевару Војводе Мишића бр. 27, у објекту постојећем на кат. парцели 10741/1 КО Савски венац,
уписаном у лист непокретности бр. 2754 КО Савски венац, под бр. 1 као „стамбено-пословна
зграда“ у ул. Булевар Војводе Мишића бр. 19-33, и то стан: број 36, уписан под ев.бр. 171 као
„стан број 36 на седмом спрату, једна соба, површине 13 м2“

32

непокретност у јавној својини Републике Србије, коју чини стан у Београду, у ул. Народних хероја
бр. 11, стан број 10, по структури двоипособан, површине 60 м2, који се налази на трећем спрату
објекта постојећег на кат. парц. бр. 976 КО Нови Београд уписаног у ЛН број 2537 КО Нови
Београд под ред. бр. 1 као „стамбена зграда за колективно становање Народних хероја 11“, а који
стан је као посебан део зграде уписан под евид. бр. 10 као „стан број 10, Народних хероја број 11,
трећи спрат, двоипособан, површине 60 м2“

20227464186120220327

