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Република Србија 

OСНОВНИ СУД У ШАПЦУ 

СУДСКА ЈЕДИНИЦА У КОЦЕЉЕВИ 

Број: II-6 Ив.5342 /12 

Датум:  02.11.2017. године 

К о ц е љ е в а  

 

ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ, Судска јединица у Коцељеви, судија Весна 

Тодоровић, у извршном поступку извршног повериоца ЕУРОБАНК А.Д. Београд, 

ул.Вука Караџића бр.10, чији пуномоћник је др Немања Алексић, адвокат из Новог 

Сада, ул. Грчкошколска бр. 1, против извршних дужника Шујић Дарка из Шапца, 

ул.Стевана Сремца бр.3, чији привремени заступник је Слободан Јовановић, адвокат из 

Владимираца и Ђукановић Шујић Сање, из Шапца, ул.Хиландарска бр.31/I/II/5, чији 

пуномоћник је Бранка Радојчић, адвокат из Шапца, ул.Трг шабачких жртава бр. 7/3/13, 

ради наплате новчаног потраживања продајом непокретности извршног дужника, дана 

02.11.2017.. године, донео је: 

 

ЗАКЉУЧАК 

ПРЕДАЈУ  СЕ купцу Богићевић Зорану из Јаловика, ЈМБГ 3004964773412, 

непокретности у приватној својини извршног дужника Шујић Дарка из Шапца, уписане 

у листу непокретности бр. 407 за КО Јаловик и то: 

 кат.парцела број 1789/2, ливада 3 класе, у површини од 0.01.60 ха,  

 кат.парцела број 1790/1, ливада 3 класе, у површини од 0.37.15 ха,  

 кат.парцела број 2360/13, њива 4 класе, у површини од 0.23.51 ха,  

 кат.парцела број 2360/14, шума 3 класе, у површини од 0.09.97 ха,  

 кат.парцела број 2360/16, воћњак 2 класе, у површини од 0.20.00 ха,  

 кат.парцела број 2363, њива 4 класе, у површини од 0.12.00 ха,  

 кат.парцела број 4054/2, шума 3 класе, у површини од 0.12.75 ха,  

 кат.парцела број 4061/1, њива 5 класе, у површини од 1.07.23 ха, све кат.парцеле 

укупне површине од 2.35.71 ха КО Јаловик 

 

 

НАЛАЖЕ СЕ Служби за катастар непокретности Владимирци да, по 

правноснажности, овог закључка, у корист купца   Богићевић Зорана из Јаловика, 

упише право својине на непокретностима ближе означеним у ставу 1 изреке овог 

закључка. 

 

Све трошкове око уписа права својине у катастарским књигама, сноси купац. 

БРИШЕ СЕ упис забележбе решења о извршењу Основног суда у Шапцу  Ив-5342/12 

од 15.01.2013. године и закључка Основног суда у Шапцу Ив-5342/12 од 12.02.2014. 
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године у листу непокретности бр. 407 за КО Јаловик и то: на кат.парцелаи број 1789/2, 

кат.парцели број 1790/1, кат.парцели број 2360/13, кат.парцели број 2360/14, 

кат.парцели број 2360/16, кат.парцели број 2363, кат.парцели број 4054/2 и кат.парцели 

број 4061/1, па се НАЛАЖЕ Републичком геодетском заводу Служби за катастар 

непокретности Владимирци, да одмах по пријему овог решења изврши брисање 

забележбе решења о извршењу и закључка на описаним непокретностима. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Решењем о извршењу Основног суда у Шапцу  Ив-5342/12 од 15.01.2013. године, на 

предлог извршног повериоца ЕУРОБАНК А.Д. Београд, на основу веродостојне 

исправе - менице одређено је извшење против изршних дужника Шујић Дарка и 

Ђукановић Шујић Сање, обоје из Шапца, пописом, проценом и продајом покретних 

ствари извршних дужника. 

 

Закључком овог суда Ив-5342/12 од 12.02.2014. године, дозвољена је промена средства 

извршења у односу на извршног дужника Шујић Дарка, па је уместо пописа, процене и 

продаје покретних ствари, одређено да се извршење спроведе продајом непокретности 

извршног дужника уписаних у листу непокретности број 407 за КО Јаловик. 

 

Закључком Основног суда у Шапцу, Судска јединица у Коцељеви II 6.Ив.5342/12 од 

дана 28.09.2017. године, додељене су непокретности ближе описане у ставу 1 изреке 

овог закључка,  купцу   Богићевић Зорану из Јаловика, 

 

Закључак о предаји и брисању забележбе донет је сходно чл.131 а у вези члана 102 

Закона о извршењу и обезбеђењу и члана 143 Закона о извршењу и обезбеђењу. 

 

                                                                                                                    С У Д И Ј А 

                                                                                                             Весна Тодоровић 

 

 

ПОУКА: Против овог закључка може                                             

се поднети захтев за отклањање                                                     

неправилности о коме одлучује                                                      

суд решењем у складу са чл.74 ЗИО. 
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