
Предлог за извршење због поновног сметања државине – члан 366. ЗИО 

 

 

ПРИВРЕДНИ ИЛИ ОСНОВНИ СУД У ____________ 

 

Извршни поверилац:  __________________________ (име и презиме за физичко 

лице/пословно име за правно лице), из _______________, ул. _______________ 

(пребивалиште/седиште или адреса за пријем поште уписана код АПР-а),  датум рођења 

___________ и ЈМБГ____________ (за физичка лица), матични број _____________ и 

ПИБ ______________ (за правна лица). 

 

Извршни дужник: __________________________ (име и презиме за физичко 

лице/пословно име за правно лице), из _______________, ул. _______________ 

(пребивалиште/седиште или адреса за пријем поште уписана код АПР-а),  датум рођења 

___________ ЈМБГ____________ (за физичка лица), матични број _____________ и ПИБ 

_____________ (за правна лица). 

 

Извршење спроводи суд (Напомена Редакције: суд је искључиво надлежан за извршење 

чињења, нечињења и трпљења  – члан 4. ст. 1. ЗИО) 

Вредност: __________ динара 

У 4 примерка, са _____ прилога 

 

П Р Е Д Л О Г  З А  И З В Р Ш Е Њ Е  

 

На основу правноснажног и извршног решења _______ суда у _____, број __________ од 

______ године, на предлог извршног повериоца одређено је извршење решењем овог 

суда број ________, одузимањем из поседа извршног дужника кат. парц. бр._______, 

површине _______ ha, уписане у Лист непокретности број _______ КО _______, и њеном 

предајом на коришћење извршном повериоцу. 

Доказ: решење број __________ од _______ године и решење број ___ од ____ године. 

Противно забрани, извршни дужник је дана __________ године, поново самовласно ушао 

у наведену њиву, преорао је трактором и одбио да је преда у државину извршном 

повериоцу, чиме је извршио ново сметање поседа на исти начин као и претходно. 

 

Имајући у виду претходно наведено, а у складу са чланом 366. ЗИО, извршни поверилац 

предлаже да суд донесе 

 

Р Е Ш Е Њ Е  О  И З В Р Ш Е Њ У  



 

I На основу решења ___________ суда у _______, број ________ од _______ године, на 

благовремени предлог извршног повериоца _______ из _______, ОДРЕЂУЈЕ СЕ 

ИЗВРШЕЊЕ против извршног дужника ___________ из __________, због поновног 

сметања поседа, па се НАЛАЖЕ извршном дужнику да врати кат. парц. бр. ________ 

површине _______ ha, уписане у Лист непокретности број _______ КО _______, у 

државину извршном повериоцу. 

 

II Ради намирења потраживања извршног повериоца на име трошкова овог извршног 

поступка ОДРЕЂУЈЕ СЕ извршење пописом, проценом и продајом покретних ствари 

извршног дужника које се нађу у његовом стану у  ул. ___________ бр. __, и намирењем 

извршног повериоца из продајне цене. 

 

III Извршење спроводи суд. 

 

У _________________ 

дана_________ године 
 

Извршни поверилац: 

____________________ 

  

 

Напомена Редакције: 

Предлог за извршење због поновног сметања државине може се поднети у року од 30 

дана од дана сазнања за поновно сметање државине, а најкасније у року од једне године 

од поновног сметања. – члан 366. ст. 2. ЗИО. 


