
  
Република Србија 

OСНОВНИ СУД У ШАПЦУ 

СУДСКА ЈЕДИНИЦА У КОЦЕЉЕВИ 

Број: II 11 И-4407/10 

Датум:18.10.2016.  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 Душана Јовановић из Шапца, ул. Господар 

Јевремова бр.7/3, чији пуномоћник је Давор Поповић, адвокат  из Шапца, ул. 

Карађорђева бр. 8, против извршног дужника Алексић Бранислава из Драгиња, чији 

пуномоћник је Марјан М. Јанковић, адвокат из Ваљева, ул. Кнеза Михаила бр. 48,  ради 

наплате новчаног потраживања продајом непокретности извршног дужника, дана 

18.10.2016. године донео је: 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

ПРЕДАЈЕ СЕ купцу Петровић (Милана) Ђорђу из Драгиња, ЈМБГ 1110979772029, 

непокретност у досадашњем власништву извршног дужника Алексић Бранислава из 

Драгиња и то: 

-кат.парцела бр.851/5, њива 5. класе у површини од 1.26.74 ха, по листу непокретности 

број 791 за КО Свилеува . 

 

ПРЕДАЈУ СЕ извршном повериоцу као купцу Јовановић (Живорада) Душану из 

Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 3/7, ЈМБГ 1902956773218, непокретности у 

досадашњем власништву извршног дужника  Алексић Бранислава из Драгиња и то: 

 

-кат.парцела бр.851/10, шума 4. класе у површини од 0.28.60 ха,  

-кат.парцела бр.852/1, шума 4. класе у површини од 1.06.10 ха и 

-кат.парцела бр.852/15, , њива 5. класе у површини од 0.13.74 ха и шума 4. класе у 

површини 0.04.00 ха,  

-кат.парцела бр.852/2, њива 5. класе у површини од 0.15.50 ха, све по листу 

непокретности број 791 за КО Свилеува и 

- кат.парцела бр.1358/1, шума 4. класе у површини 0.30.00 ха,  по листу непокретности 

број 174 за КО Драгиње. 

 

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

овог закључка, у корист купца Петровић (Милана) Ђорђа из Драгиња, ЈМБГ 

1110979772029, упише право својине на непокретности ближе означеној у ставу 1 

изреке овог закључка. 
 

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

овог закључка, у корист извршног повериоца као купца Јовановић (Живорада) Душана 
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из Шапца,  ул. Господар Јевремова бр. 3/7, ЈМБГ  1902956773218,  упише право својине 

на непокретностима  ближе означеним у ставу 2 изреке овог закључка 

 

Све трошкове око уписа права својине у катастарским књигама на непокретности 

ближе описаној у ставу 1 овог закључка, сноси купац Петровић Ђорђе из Драгиња, а 

све трошкове око уписа права својине у катастарским књигама на непокретностима 

ближе описаним у ставу 2 овог закључка, сноси извршни поверилац као купац 

Јовановић Душан из Шапца. 

 

НАЛАЖЕ СЕ Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретости 

Коцељева да у листу непокретности број 791 за КО Свилеува изврши БРИСАЊЕ 

ЗАБЕЛЕЖБЕ решења о извршењу Основног суда у Шапцу, Судске јединице у 

Коцељеви III 4 И-4407/10 од 21.10.2011. године на кат.парцели бој.851/5, број.851/10,  

број.852/1,  број 852/15, број.852/2,  а у листу непокретности број 174 за КО Драгиње 

изврши БРИСАЊЕ ЗАБЕЛЕЖБЕ решења о извршењу Основног суда у Шапцу, 

Судске јединице у Коцељеви III 4 И-4407/10 од 21.10.2011. године, на кат.парцели број 

1358/1. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Код овог суда у току је поступак извршења по предлогу извршног повериоца Јовановић 

Душана из Шапца, против извршног дужника Алексић Бранислава из Драгиња, ради 

наплате новчаног потраживања, продајом непокретности извршног дужника, а по 

решењу о извршењу Основног суда у Шапцу, Судске јединице у Коцељеви III 4 И-

4407/10 од 21.10.2011. године. 

Закључком Основног суда у Шапцу, Судска јединица у Коцељеви II-11 И.4407/10 од 

дана 01.08.2016. године, купцу Петровић Ђорђу из Драгиња, додељене су 

непокретности ближе описане у ставу 1 изреке овог закључка, а извршном повериоцу 

као купцу Јовановић Душану из Шапца дедељене су непокретности ближе описане у 

ставу 2 изреке овог закључка. 

 

Закључак о предаји и брисању забележбе донет је сходно чл.131 а у вези члана 143 

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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