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ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ, Судска јединица у Коцељеви,  судија  Весна Тодоровић, у 
извршном  поступку извршног  повериоца  „EUROBANK“  АД  Београд,  ул.  Вука  Караџића 
бр.10 (ПИБ 100002532, матични број  17171178),  чији пуномоћник је др Немања Алексић, 
адвокат  из  Новог  Сада,  ул.  Грчкошколска  бр.  1,  против  извршног  дужника  Зорана 
(Светомира) Ивановић из Коцељеве, ул. Омладинска бб, ради наплате новчаног потраживања, 
продајом непокретности извршног дужника, ван рочишта, дана  12.07.2017. године донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

УТВРЂУЈЕ СЕ  да је потраживање  извршног повериоца  „EUROBANK“ АД Београд, ПИБ 
100002532, матични број 17171178, по решењу о извршењу Основног суда у Шапцу, Судска 
јединица у  Коцељеви  III  13 Ив.536/13 од 02.12.2013. године  и закључку  Основног суда у 
Шапцу  Судска  јединица  у  Коцељеви II 7  Ив.536/13  од  08.05.2014.  године,  делимично 
намирено у износу од 28.893,00 динара и то на име дела трошкова извршног поступка,  па се 
у том делу поступак извршења ОБУСТАВЉА.

За ненамирени део потраживања извршног повериоца „EUROBANK“ АД Београд, поступак 
извршења се НАСТАВЉА, у  свему по  решењу о извршењу Основног суда у Шапцу, Судска 
јединица у  Коцељеви  III  13 Ив.536/13 од 02.12.2013. године  и закључку  Основног суда у 
Шапцу Судска јединица у Коцељеви II 7 Ив.536/13 од 08.05.2014.  године.

ПРЕДАЈЕ СЕ  сувласнику као купцу Ивановић Драгани из Коцељеве, ул. Омладинска бб, 
ЈМБГ 1811963778238, непокретност у досадашњем власништву извршног дужника Ивановић 
Зорана из Коцељеве, ул. Омладинска бб и то:

-кат.парцела број 844/28, у потесу Борина, њива 4. класе, у површини од 0.05.22 ха, која се 
води као пољопривредно земљиште, уписана у Лист непокретности број 938 у К.О. Коцељева 
у приватној својини извршног дужника у обиму удела од 1/2.

НАЛАЖЕ СЕ Републичком геодетском заводу Служби за катастар непокретности Коцељева 
да,  по правоснажности,  овог  решења у корист купца  Ивановић Драгане из Коцељеве,  ул. 
Омладинска бб упише право својине на непокретности ближе  означеној   у ставу  3 изреке 
овог решења.

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

НАЛАЖЕ СЕ Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретости Коцељева 
да у листу непокретности број  938 КО Коцељева изврши БРИСАЊЕ ЗАБЕЛЕЖБЕ решења 
о  извршењу Основног  суда  у  Шапцу,  Судска  јединица  у  Коцељеви  III  13  Ив.536/13  од 
02.12.2013.  године  и закључка  Основног суда  у Шапцу Судска јединица у Коцељеви II 7 
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Ив.536/13 од 08.05.2014.  године на кат.парцели број 844/28.

О б р а з л о ж е њ е

Пред овим судом у току је извршни поступак одређен решењем о извршењу Основног суда у 
Шапцу,  Судска јединица у  Коцељеви  III  13 Ив.536/13 од 02.12.2013. године  и закључком 
Основног суда у Шапцу Судска јединица у Коцељеви II 7 Ив.536/13 од 08.05.2014.  године, 
на предлог  извршног  повериоца  „EUROBANK“  АД  Београд,  против  извршног дужника 
Ивановић Зорана из Коцељеве, ради наплате новчаног потраживања, продајом непокретности 
извршног дужника.

Закључком овог суда  II  6 Ив.536/13 од 23.02.2017.   године,  сувласнику као купцу Ивановић 
Драгани  из  Коцељеве,  додељена  је непокретност  у  дотадашњем власништву  извршног 
дужника Ивановић Зорана из Коцељеве и то: кат.парцела број 844/28, у потесу Борина, њива 
4. класе, у површини од 0.05.22 ха, која се води као пољопривредно земљиште, уписана у 
Лист непокретности број  938 у  К.О.  Коцељева у приватној  својини извршног дужника у 
обиму удела од 1/2.

Имајући у виду да је продајом наведене непокретности добијена цена у износу од  28.893,00 
динара, то је  у овом поступку извршни поверилац делимично намирен за наведени износ и 
то на име дела трошкова извршног поступка који се први намирују, па је сходно изнетом суд 
у ставу 1 изреке решења делимично обуставио извршење у погледу намиреног потраживања, 
а  за  ненамирено потраживање  ставом  2 изреке  решења  одредио  је  наставак  поступка 
извршења у  свему по   решењу  о извршењу  Основног  суда  у Шапцу,  Судска  јединица у 
Коцељеви  III 13 Ив.536/13 од 02.12.2013. године и закључку Основног суда у Шапцу Судска 
јединица у Коцељеви II 7 Ив.536/13 од 08.05.2014.  године.

Одлука  о предаји и брисању забележбе донета је сходно чл.131 а у вези члана 102 Закона о 
извршењу и обезбеђењу и члана 143 Закона о извршењу и обезбеђењу.

                                                                                                                       СУДИЈА
                                                                                                            Весна Тодоровић

 
 
ПОУКА: Против овог  решења у односу на ст. 1 и 2  изреке, може се изјавити приговор Већу 
овог суда у року од 5 радних дана од дана пријема решења, а у односу на ст. 3, 4, 5 и 6 може 
се поднети захтев за отклањање неправилности о коме одлучује  суд решењем у складу са 
чл.74 ЗИО
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