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Република Србија 

OСНОВНИ СУД У ШАПЦУ 

СУДСКА ЈЕДИНИЦА У КОЦЕЉЕВИ 

Број: II-6 И.2429/12 

Датум: 23.08.2017.. 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 Чолић Милице из Владимираца, 

ул.Светог Саве бб, чији је пуномоћник Владимир Терзић, адвокат из Шапца, ул.Владе 

Јовановић бр.3/а, против извршног дужника Станковић Животе из Јаловика, ради 

наплате новчаног потраживања продајом непокретности извршног дужника, дана 

23.08.2017.  године, донео је следећи: 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

ПРЕДАЈУ СЕ извршном повериоцу Чолић Милици из Владимираца, ул. Светог Саве 

бб, непокретности у приватној својини на којима је извршни дужник Станковић 

Живота из Јаловика, уписан као сувласник са обимом удела од 6/8 уписане у лист 

непокретности бр.916 за КО Јаловик и то: 

-кат.парцела број 2035/1, земљиште под зградом-објектом у површини од 0.00.87 ха, 

земљиште под зградом – објектом у површини од 0.00.30 ха, једна породична стамбена 

зграда означена као зграда бр.1(објекат изграђен без одобрења за градњу) и једна 

помоћна зграда означена као зграда бр.2 (објекат изграђен без одобрења за градњу), а 

које на терену по налазу и мишљењу стручног лица грађевинске струке постоје као 

следећи објекти: породична стамбена зграда, спратности П+Пк (поткровље није 

заврешено), бруто површине у основи 86,47м2 и нови објекат који служи као помоћни 

простор, спратности П, бруто површине у основи 24,41м2,  

-кат.парцела број 2035/1, њива 4.класе у површини од 1.60.62 ха, цела кат.парцела је 

површине 1.61.79 ха,, а све уписане у лист непокретности број 916 за КО Јаловик. 

 

 

НАЛАЖЕ СЕ Служби за катастар непокретности Владимирци да по правоснажности, 

овог закључка, у корист извршног повериоца Чолић Милице из Владимираца, упише 

право својине на непокретностима ближе означеним у ставу 1 изреке овог закључка. 
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Све трошкове око уписа права својине у катастарским књигама, сноси извршни 

поверилац. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Решењем Основног суда у Шапцу, Судска јединица у Коцељеви II-6 И.2429/12 од 

29.03.2016. године, додељене су непокретности ближе описане у ставу 1 изреке овог 

закључка, извршном повериоцуЧолић Милици из Владимираца. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


