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Република Србија 

OСНОВНИ СУД У ШАПЦУ 

СУДСКА ЈЕДИНИЦА У КОЦЕЉЕВИ 

Број: II-6 И.3687/14 

Датум:  02.10.2017. године 

К о ц е љ е в а  

 

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

у извршном поступку извршних поверилаца Ђурић Милоша из Београда, ул. Исмета 

Мујезиновића бр.25/25, Урошевић Веселинке из Јеленче, ул. Немањина бр.12 и Антић 

Миладина из Каменице, чији је заједнички пуномоћник адвокат Златан Бркић из 

Коцељеве, против извршног дужника Ђурић Славка из Голочела, ради наплате 

новчаног потраживања продајом непокретности извршног дужника, дана 02.10.2017. 

године, донео је следећи: 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

ПРЕДАЈУ СЕ сувласнику Ђурић Верољубу из Шапца, ул. Косте Николића бр. 22, 

ЈМБГ 2608961772015, као купцу, непокретности у у сувласништву извршног дужника 

Ђурић Славка из Голочела, са обимом удела од ½ и то: 

 кат.парцела 98/3, у потесу Трушњак, шума 5. класе, у површини од 0.49.66 ха,  

 кат.парцела 407/1, у потесу Мали рт, шума 5. класе, у површини од 0.23.59 ха,  

 кат.парцела 416, у потесу Парабат, њива 6. класе, у површини од 0.27.20 ха,чија  

 кат.парцела 485/4, у потесу Парабат, шума 5. класе, у површини од 0.11.25 ха,  

 кат.парцела 486/1, у потесу Парабар, шума 5. класе, у површини од 0.17.51 ха,  

 кат.парцела 487, у потесу Парабат, воћњак 4. класе у површини од 0.20.01 ха и 

воћњак 5. класе, у површини од 0.40.00ха,  

 кат.парцела 495/2, у потесу Парабат, земљиште уз зграду – објекат (грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја), у површини од 0.05.00 ха и воћњак 3. 

класе (грађевинско земљиште изван грађевинског подручја), у површини од 

0.82.75 ха,  

 кат.парцела 584, у потесу Парабат, њива 7. класе, у површини од 0.59.83 ха 

 кат.парцела 585/2, у потесу Парабат, њива 5. класе, у површини од 0.06.43 ха,  

 кат.парцела 586/1, у потесу Парабат, њива 5. класе, у површини од 0.51.65 ха,  

 кат.парцела 586/2, у потесу Парабат, њива 5. класе, у површини од 0.33.68 ха,  

 кат.парцела 589, у потесу Парабат, њива 7. класе, у површини од 1.04.14 ха, све 

по листу непокретности број 19 за КО Голочело. 

 кат.парцела 419/1, у потесу Парабат, њива 5. класе, у површини од 0.70.20 ха,  

 кат.парцела 419/2, у потесу Парабат, њива 7. класе, у површини од 0.48.47 ха,  



2 

  кат.парцела 565/1, у потесу Парабат, њива 7. класе, у површини од 0.32.95 ха, , 

све по листу непокретности број 308 за КО Голочело.  

 

НАЛАЖЕ СЕ Служби за катастар непокретности Коцељева да, по правоснажности, 

овог закључка, у корист Ђурић Верољуба из Шапца, ул. Косте Николића бр. 22, ЈМБГ 

2608961772015, упише право својине на непокретностима ближе означеним у ставу 1 

изреке овог закључка. 

 

Све трошкове око уписа права својине у катастарским књигама, сноси сувласник као 

купац Ђурић Верољуб из Шапца. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Закључком Основног суда у Шапцу, Судска јединица у Коцељеви II-6 И.3687/14 од 

15.08.2017. године, додељене су сувласнику Ђурић Верољубу из Шапца, као купцу 

непокретности ближе описане у ставу 1 изреке овог закључка. 

 

Закључак о предаји донет је сходно чл.131 а у вези члана 102 Закона о извршењу и 

обезбеђењу. 

 

ПОУКА: Против овог закључка може                                            С У Д И Ј А 

се поднети захтев за отклањање                                                   Весна Тодоровић         

неправилности о коме одлучује                                                      

суд  решењем у складу са чл.74 ЗИО. 
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