
ОСНОВНИ  СУД  У  ШАПЦУ,  СУДСКА  ЈЕДИНИЦА  У  БОГАТИЋУ  судија   Раденка 
Мијатовић  у  извршном  поступку,  по  предлогу  извршног  повериоца  Драгана  Мијатовића  из 
Мачванског Метковића, Краља Петра Првог бр.31 кога заступа Рајко Петричић и др. адвокати из 
Шапца, Трг шабачких жртава бр.7/II/7 против извршног дужника Синише Поповића из Београда, 
Хусеинских рудара бр.31/а  ради наплате новчаног потраживања, ван рочишта дана  13.10.2017. 
године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ закључак Основног суда у Шапцу, Судска јединица у Богатићу
I5 И  бр.1079/16 од  13.09.2017. године о одређивању прве јавне продаје путем усменог јавног 
надметања непокретности у приватној својини извршног дужника, тако да се рочиште за усмено 
јавно надметање одређено за дан 23.10.2017. године у 13,00 часова неће одржати.

О б р а з л о ж е њ е

Закључком  Основног  суда  у  Шапцу,  Судска  јединица  у  Богатићу I5 И   бр.1079/16 од 
13.09.2017.године,  одређена  је  прва  јавна  продаја  путем  усменог  јавног  надметања 
непокретности у приватној својини извршног дужника, односно истим закључком је одређено и 
да ће се усмено јавно надметање одржати дана 23.10.2017. године у 13,00 часова .

Извршни поверилац  је поднеском од  13.10.2017.године  обавестио суд  да је  извршни дужник 
измирио дуг у целости   13.10.2017.године те стога повлачи предлог за извршење.

Сходно изнетом суд је одлучио као у изреци овог решења.

ПОУКА: Против овог закључка није                                                         С У Д И Ј А 
дозвољен правни лек.                                                                           Раденка Мијатовић
                                                                                                                   

Закључак доставити:
1. Пуномоћнику извршног   повериоца Рајку Петричићу адв из Шапца, Трг шабачких жртава 
бр.7/II/7,
2.Извршном дужнику  Синиши Поповићу из Београда, Хусеинских рудара бр.31/а 
3.Лицу са правом прече куповине Слободану Поповићу из М. Метковића, Цара Душана бр.63
4.Пореској управи Богатић
5.истаћи на огласну таблу Судске јединице у Богатићу
6.истаћи на огласну таблу Општине Богатић
7.објавити на интернет страници суда

  
                                    

Република Србија
OСНОВНИ СУД У ШАПЦУ

СУДСКА ЈЕДИНИЦА У БОГАТИЋ
                           Број:I5 И  бр.1079/16
                          Датум: 13.10.2017.године

Б о г а т и ћ
 


