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Република Србија 

OСНОВНИ СУД У ШАПЦУ 

СУДСКА ЈЕДИНИЦА У КОЦЕЉЕВИ 
Број: II 6 И.2380/13 

Датум: 27.10..2017. године 

К о ц е љ е в а  

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

Тодоровић, у поступку извршења извршног повериоца Развојна банка Војводине ад Нови 

Сад у стечају, ул. Стражиловска бр.2, чији је пуномоћник Биљана Пантић Пиља, 

адвокат из Новог Сада, ул. Максима Горког бр. 11/I, против извршног дужника 

Миливоја Богдановић из Драгојевца, ради наплате новчаног потраживања, продајом 

непокретности извршног дужника, дана   27.10..2017. године, донео је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ВРШИ СЕ ИСПРАВКА закључка о додељивању непокретности извршном повериоцу 

Основног суда у Шапцу Судска јединица у Коцељеви II 6 И.2380/13 од  22.08.2017. 

године и то тако што  у ставу 1 тач 1 изреке закључка која гласи: 

„кат.парцела бр. 35, њива 4. класе у површини од 0.63.34ха, -кат.парцеле бр.384/3, њива 4. 

класе у површини од 0.35.14ха“,“ 

-треба да стоји:  
„кат.парцела бр. 35, њива 4. класе у површини од 0.63.34ха“. 

 

ВРШИ СЕ ИСПРАВКА закључка о предаји непокретности извршном повериоцу 

Основног суда у Шапцу Судска јединица у Коцељеви II 6 И.2380/13 од  26.09.2017. 

године и то тако што  у ставу 1 тач 1 изреке закључка која гласи: 

„кат.парцела бр. 35, њива 4. класе у површини од 0.63.34ха, -кат.парцеле бр.384/3, њива 4. 

класе у површини од 0.35.14ха“,“ 

-треба да стоји:  
„кат.парцела бр. 35, њива 4. класе у површини од 0.63.34ха“. 

 

У свему осталом закључак о додељивању непокретности извршном повериоцу 

Основног суда у Шапцу Судска јединица у Коцељеви II 6 И.2380/13 од  22.08.2017. 

године и закључак о предаји непокретности извршном повериоцу  Основног суда у 

Шапцу Судска јединица у Коцељеви II 6 И.2380/13 од  26.09.2017. године  остају 

неизмењени. 
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О б р а з л о ж е њ е  

 

Закључком о додељивању непокретности извршном повериоцу Основног суда у Шапцу 

Судска јединица у Коцељеви II 6 И.2380/13 од 22.08.2017. године додељене су  

извршном повериоцу Развојна банка Војводине ад Нови Сад у стечају, непокретности 

које су биле предмет јавне продаје и то непокретности у приватној својини извршног 

дужника уписане у  листу непокретности бр. 171 КО Драгојевац и то:кат.парцела бр. 35, 

кат.парцела бр.950/10, земљиште под зградом – објектом у површини од 0.00.76ха – 

породична стамбена зграда, зграда број 1 (објекат изграђен пре доношења прописа о 

изградњи објекта), земљиште под зградом – објектом у површини од 0.01.07ха – 

породична стамбена зграда, зграда број 2 (објекат има одобрење за употребу), 

земљиште под зградом – објектом у површини од 0.00.46ха – помоћна зграда, зграда 

број 3 (објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта), земљиште под 

зградом – објектом у површини од 0.01.03ха – помоћна зграда, зграда број 4 (објекат 

изграђен без одобрења за градњу), земљиште уз зграду – објекат у површини од 0.05.00 

ха,-кат.парцела  бр.971/3кат.парцела бр.976, кат.парцела бр.1477/1, кат.парцела бр.1485, 

кат.парцеле бр.1486, кат.парцела бр.1510/1 и кат.парцела бр.1510/3, док су закључком II 

6 И.2380/13 од 26.09.2017. године наведене непокретности предате извршном 

повериоцу. 

Након израде писменог отправка оба закључка, пуномоћник извршног повериоца је 

писменим пднеском од 24.10.2017. године, указао суду да је очигледном омашком у 

ставу 1 тач 1 изреке оба  закључка наведена и кат.парцела бр.384/3, њива 4. класе у 

површини од 0.35.14ха, која је у току поступка већ додељена и предата купцу 

Богдановић Љубану, а како у питању очигледна омашка, суд је применом чл.362 ЗПП у 

вези чл.10 ЗИО одлучио као у изреци закључка. 

                                                                                                             СУДИЈА 

                                                                                                       Весна Тодоровић 

 

 

ПОУКА: Против овог закључка може се изјавити приговор већу овог суда у року 

од 5 радних дана од пријема закључка.Приговор не длаже спровођење извршења. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


