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Република Србија 
Јавни извршитељ Драгана Стојков 
Посл. број: ИИ 1856/19 
Датум: 02.03.2020. године   
Београд 
  

Јавни извршитељ Драгана Стојков, поступајући у извршном поступку у коме је 
извршни поверилац МИЛИСАВ ТРНИНИЋ, Београд - Чукарица, Љубице Ивошевић 
Димитров 46/4, кога заступа адвокат Радослав М. Ивановић, Београд - Савски венац, 
Ломина 17, против извршног дужника РАДЕ КОСАНОВИЋ, Београд - Врчин, Авалска 163, у 
предмету спровођења извршења ради наплате новчаног потраживања, продајом 
непокретности, на основу решења о извршењу, бр. 6-ИИ-1982/2019 од 13.08.2019. године, 
које је донео Други основни суд у Београду,  дана 02.03.2020. године, доноси  
                

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I. ОТКАЗУЈЕ СЕ друга продаја путем усменог јавног надметања непокретности 
заказанa за дан 10.03.2020. године на адреси седишта канцеларије јавног извршитеља у 
Београду, ул. Луке Војводића бр. 14 на првом спрату, Сала за аукције, са почетком у 12,00 
часова. 

II. На предлог извршног повериоца, ОДЛАЖЕ СЕ ИЗВРШЕЊЕ одређено решењем о 
извршењу бр. 6-ИИ-1982/2019 од 13.08.2019. године, које је донео Други основни суд у 
Београду, до 01.07.2020. године.  

III. Извршење ће се наставити по службеној дужности чим истекне време на које је 
одложено, односно на предлог извршног повериоца извршење може да се настави пре 
истека времена на које је одложено, ако извршни поверилац учини вероватним да су 
престали разлози за одлагање или ако положи јемство. 

IV. Ово решење производи дејство од доношења. 
  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
                 Други основни суд у Београду донео је решење о извршењу бр. 6-ИИ-1982/2019 од 
13.08.2019. године на основу предлога за извршење извршног повериоца против извршног 
дужника РАДЕ КОСАНОВИЋ, Београд - Врчин, Авалска 163, ради наплате новчаног 
потраживања  у износу од 1.885.440,00 динара, са припадајућoм каматом и трошковима 
поступка. 
                Поднеском од 27.02.2020. године, извршни поверилац је обавестио јавног 
извршитеља да је након покретања поступка извршења постигнут договор између 
извршног повериоца и извршног дужника око измирења дуга и трошкова извршења у 
наредном периоду, а закључно са 01.07.2020. године, те предложио да јавни извршитељ 
донесе решење о одлагању извршења до 01.07.2020. године. 

На основу изложеног, јавни извршитељ је, применом члана 120. став 1, чл. 125. и 126. 
став 1. и члана 127. ст. 1. и 2. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, број 
106/15, 106/16-аутентично тумачење и 113/17-аутентично тумачење), одлучио као у 
изреци овог решења. 
 
Правна поука:                                                                          ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 
Против овог решења  
није дозвољенa жалба                                                                       Драгана Стојков 


