
Република Србија
ЖЕЉКО КЕСИЋ
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ 
И ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ
23000 Зрењанин, Краља А. I Карађорђевића бр. 15
Тел: 023/600-529, 064/64-66-523
Пословни број: И.И. А357/2016
Датум: 23. 02. 2021. године.

Јавни  извршитељ Жељко  Кесић,  у  поступку  спровођења  извршења  извршног
повериоца  Ђорђије Цмиљановић, Пријепоље, ул. Ратајска бб, ЈМБГ 0306951793916,
кога заступа Драган Живковић, адвокат из Шапца,  против извршног дужника  "ПРО
ДОМО" ДОО,  Лукићево, ул. Чичина бб, МБ 20952946, ПИБ 108211633,  у складу са
одредбом члана 109. Закона о извршењу и обезбеђењу, доноси следеће:

Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА  СЕ  приговор трећег  лица ДОО  САША-ИЖИЊЕРИНГ  ЗА
УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЗРЕЊАНИН, Зрењанин, ул.
ТЦ Бригадира Ристића бр. 25л улаз 11 спрат 11, МБ 20116951, ПИБ 104222098, па се
ПРОГЛАШАВА  недопуштеним  извршење  на  покретним  стварима  пописаним на
записник од 01. 08. 2017. године, и то: 

• теретно  возило,  марке  “KAMAZ”,  модел  "6520”,  број  шасије:
XTC65200061116756,  број  мотора:  62329652,  рег.  бр.  ZR  055-MU,  год.
производње 2006;, бр.плен.марк. АА56870

те се ОБУСТАВЉА извршење и УКИДАЈУ све спроведене радње у односу на
наведене покретне ствари којима се не дира у стечена права.

ОТКАЗУЈЕ СЕ продаја путем јавног надметања заказана за 04. 03. 2021. године,
са почетком у 11,00 часова.

О б р а з л о ж е њ е

Дана  10.  02.  2021.  године  треће  лице  ДОО  САША-ИЖИЊЕРИНГ  ЗА
УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЗРЕЊАНИН, Зрењанин, ул. ТЦ
Бригадира Ристића бр. 25л улаз 11 спрат 11, МБ 20116951, ПИБ 104222098 је изјавило
приговор трећег лица, тврдећи да на предмету извршења има неко право које спречава
извршење.

Закључком јавног извршитеља пословни број И.И. А357/2016 од 10. 02. 2021.
године позван је  извршни поверилац да се изјасни о приговору трећих лица,  а  који
закључак је достављен и извршном дужнику.

Извршни поверилац је поднеском од 23. 02. 2021. године изјавио да је сагласан
са приговором трећег лица.

Чланом 109. Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да ако се извршни
поверилац благовремено не изјасни о приговору или не оспори приговор или ако треће



лице докаже  приговор правноснажном одлуком или јавном или по закону овереном
исправом  приговор  се  решењем  усваја,  а  извршни  поступак  се  у  погледу предмета
извршења обуставља уз укидање решења о извршењу и свих спроведених радњи, те је
јавни извршитељ одлучио као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против  овог  решења  дозвољен  је
приговор  Привредном суду  у
Зрењанину,  а  путем јавног
извршитеља.

Јавни извршитељ
______________________

(Жељко Кесић)


