
 

Република Србија 
Јавни извршитељ Горан Брстина 
Стара Пазова 
Карађорђева 16 
Посл.бр. И.И-125/2019 
Тел: 064/022-5544 
 

Јавни извршитељ Горан Брстина поступајући у предмету извршних поверилаца GREEN 
FARM SRL. Modena, Modena, ул. Via Schiocchi бр. 12, Италија, и A.L. IMPEX DOO NOVI SAD, 
Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр. 127/IX, МБ 08311099, ПИБ 100237003, које све заступа 
пуномоћник адвокат Синиша Станојевић из Новог Сада, против извршног дужника Гордана 
Поповић, Крчедин, ул. Боре Кечића бр. 54-а, ЈМБГ 0308963885029, ради наплате новчаног 
потраживања извршног повериоца, доноси дана 21.06.2019. године следећи: 

З А К Љ У Ч А К 

1. ПРОДАЈУ СЕ непокретност извршног дужника које су предмет овог извршног поступка и то: 

- парцела број 7190/9, укупне површине 9а и 39м2 ( земљиште под зградом-објектом 
површине 90м2, земљиште уз зграду-објекат површине 5а и 00м2 и њива 1. класе 
површине 3а и 49м2) са изграђеном Породичном стамбеном зградом (бр.зг.1) спратности 
ПР, у ул. Војводе Путника бр. 50, Инђија, 

- парцела број 7190/19 укупне површине 91а и 65м2, њива 1. класе потес/улица Град 
- парцела број 7190/28 укупне површине 12а и 24м2( земљиште под зградом-објектом 

површине 28м2 и њива 1. класе површине 11а и 96м2), потес/улица Војводе Путника са 
изграђеном Трафо станицом (бр.зг.1) власништво Републике Србије-држалац 
Електровојводина ДОО Рума( објекат изграђен без одобрења за градњу), 

- парцела број 7192/1 површине 78а и 77м2, њива 1. класе, потес/улица Град, 
- парцела број 7192/3 површине 1а и 13м2 остало вештачки створено непл. Потес/улица 

Град, 
- парцела број 7193/1, површине 39а и 21м2 њива 1 класе потес/улица Град 
- парцела број 7193/3 површине 3а и 61м2, остало вештачки створено непл. Потес/улица 

Град 
- парцела број 7194/1 површине 38а и 11м2, њива 1. класе, потес/улица Град, 
- парцела број 7194/2 површине 4а и 45м2, остало вештачки створено непл. Потес/улица 

Град 
- парцела број 7195/1 површине 42а и 76м2, њива 1. класе, потес/улица Град, 
- парцела број 7196/1 површине 71а и 24м2, њива 1. класе, потес/улица Град, 
- парцела број 7197 површине 70а и 84м2, њива 1. класе, потес/улица Град, 
- парцела број 7198/1 површине 71а и 93м2, њива 1. класе, потес/улица Град, 

све парцеле уписане у Листу непокретности број 10611 КО Инђија. 
 
процењене вредности у  укупном ИЗНОСУ од 56.981.884,65 динара у девизној противввредности од 
483.061,07 Еура ( 1. Еуро = 117,96 динара), на дан процене 31.05.2019.године, 
 



2.  На непокретностима које су предмет продаје постоје уписани следећи терети. 

19.06.2012. Решењем број 952-02-3820/12 Ц уписује се заложно право-извршна вансудска хипотека 
а на основу заложне изјаве ОВ I бр.21136/2012 оверене у Основном суду Срем.Митровица дана 
19.06.2012.године и уговора о реглисању отворених потраживања закључен дана 13.06.2012.године, 
на непокретностима заложног дужника Поповић(Ранко) Премил из Крчедина ул.Боре Кечића бр.54 
а, и то на:кат.парцела број 7190/9 укупне површине 9а 39 м2 на којој је саграђена породична стамбена 
зграда, зграда број 1, у Инђији ул.Војводе Путника бр.50, кат.парцела број 7190/19 њива 1.класе у 
граду површине 91а 65 м2, кат.парцела7190/28 укупне површине 12 а 24 м2, кат.парцела број 7192/1 
њива 1.класе у граду површине 78а 77 м2, кат.парцела број 7192/3 остало вештачки створено 
неплодно земљиште у граду површине 1а 13 м2, кат.парцела број 7193/1 њива 1.класе у граду 
површине 39а 21 м2, кат.парцела број 7193/3 остало вештачки створено неплодно земљиште у граду 
површине 3а 61 м2, кат.парцела број 7194/1 њива 1.класе у граду површине 38а 11 м2, кат.парцела 
број 7194/2 остало вештачки створено неплодно земљиште у граду површине 4а 45 м2, кат.парцела 
број 7195/1 њива 1.класе у граду површине 42а 76 м2,кат.парцела број 7196/1 њива 1.класе у граду 
површине 71а 24 м2, кат.парцела број 7197 њива 1.класе у граду површине 70а 84 м2 и кат.парцела 
број 7198/1 њива 1.класе у граду површине 71а 93 м2, све парцеле у Инђији, укључујући све саставне 
делове наведених непокретности, природне плодове који нису одвојени од непокретности, и сва 
побољшања и повећања вредности непокретности до којих дође после заснивања хипотеке, а ради 
обезбеђења новчаног потраживања повериоца-купца привредног друштва ГРЕЕН ФАРМ 
СРЛ.ИТАЛИЈА Модена Виа Сцхиоццхи 12, према дужнику ЗЗ ЛУХ ИН АГРАР Крчедин ул.Боре 
Кечића бр.54 а, као продавца, у износу од 454.596,00 еур(словима 
четиристотинепедесетчетрихиљадепетстотинадеведесетшест еура и 00/100), са роком доспећа до 
31.12.2012.године, у динарској противвредности по продајном (вишем) крсу НБС, важећем на дан 
доспећа, у случају да дужник не измири своје обавезе о року њихове доспелости, на све доспеле а 
неизмирене обавезе настале по овом уговору поверилац обрачунава законску затезну камату на 
динарску противвредност неизмирених обавез утврђених у ЕУР-има, од дана доспелости обавезе до 
дана измирења исте. За случај да након доспећа обавезе продавца дође до промене тржишне цене 
кукукруза, продавац је у обавези да плати новчани противизнос за количину од 2.580 мт кукуруза 
обрачунат у ЕУР-има у динарској противвредности по продајном (вишем) курсу НБС, према цени 
кукуруза која је на продуктној берзи у Новом Саду, на дан доспећа, а најмање у висини износа од 
454.596,00 еур у динарској противвредности по продајном (вишем) курсу НБС, као и са свим осталим 
условима из наведеног уговора о регулисању отворених потраживања привредно друштво ГРЕЕН 
ФАРМ СРЛ.,ИТАЛИЈА-Модена Виа Сцхиоццхи 12 

 

19.06.2012. Решењем број 952-02-3821/12 Ц уписује се заложно право-извршна вансудска хипотека 
а на основу заложне изјаве ОВ I бр.21139/2012 оверене у Основном суду Срем.Митровица дана 
19.06.2012.године и уговора о реглисању отворених потраживања закључен дана 19.06.2012.године 
и уговора о регулисању отворених потраживања закључен дана 13.06.2012.године, на 
непокретностима заложног дужника Поповић(Ранко) Премил из Крчедина ул.Боре Кечића бр.54 а, и 
то на:кат.парцела број 7190/9 укупне површине 9а 39 м2 на којој је саграђена породична стамбена 
зграда, зграда број 1, у Инђији ул.Војводе Путника бр.50, кат.парцела број 7190/19 њива 1.класе у 
граду површине 91а 65 м2, кат.парцела7190/28 укупне површине 12 а 24 м2, кат.парцела број 7192/1 
њива 1.класе у граду површине 78а 77 м2, кат.парцела број 7192/3 остало вештачки створено 
неплодно земљиште у граду површине 1а 13 м2, кат.парцела број 7193/1 њива 1.класе у граду 
површине 39а 21 м2, кат.парцела број 7193/3 остало вештачки створено неплодно земљиште у граду 
површине 3а 61 м2, кат.парцела број 7194/1 њива 1.класе у граду површине 38а 11 м2, кат.парцела 
број 7194/2 остало вештачки створено неплодно земљиште у граду површине 4а 45 м2, кат.парцела 
број 7195/1 њива 1.класе у граду површине 42а 76 м2,кат.парцела број 7196/1 њива 1.класе у граду 
површине 71а 24 м2, кат.парцела број 7197 њива 1.класе у граду површине 70а 84 м2 и кат.парцела 
број 7198/1 њива 1.класе у граду површине 71а 93 м2, све парцеле у Инђији, укључујући све саставне 



делове наведених непокретности, природне плодове који нису одвојени од непокретности, и сва 
побољшања и повећања вредности непокретности до којих дође после заснивања хипотеке, а ради 
обезбеђења новчаног потраживања повериоца-купца привредног друштва А.Л. ИМПЕХ ДОО Нови 
Сад Булевар Ослобођења 127, према дужнику ЗЗ ЛУХ ИН АГРАР Крчедин ул.Боре Кечића бр.54 а, 
као продавца, у износу од 79.290,00 еур(словима седамдесетдеветхиљададвестадеведесетеура и 
00/100), са роком доспећа до 31.12.2012.године, у динарској противвредности по продајном (вишем) 
крсу НБС, важећем на дан доспећа, у случају да дужник не измири своје обавезе о року њихове 
доспелости, на све доспеле а неизмирене обавезе настале по овом уговору поверилац обрачунава 
законску затезну камату на динарску противвредност неизмирених обавез утврђених у ЕУР-има, од 
дана доспелости обавезе до дана измирења исте. За случај да након доспећа обавезе продавца дође 
до промене тржишне цене кукукруза, продавац је у обавези да плати новчани противизнос за 
количину од 450 мт кукуруза обрачунат у ЕУР-има у динарској противвредности по продајном 
(вишем) курсу НБС, према цени кукуруза која је на продуктној берзи у Новом Саду, на дан доспећа, 
а најмање у висини износа од 79.290,00 еур у динарској противвредности по продајном (вишем) курсу 
НБС, као и са свим осталим условима из наведеног уговора о регулисању отворених потраживања 
привредно друштво А.Л. ИМПЕХ ДОО Нови Сад Булевар Ослобођења 127 

12.03.2019. Примљено 28.05.2018.године решењем број 952-02-13-265/2018 а на основу решења 
Вишег суда у Сремској Митровици број 3П-200/17 од 17.05.2018.године у правној ствари тужиоца 
Тувеџић Драгане из Новог Сада, Булевар Војводе Степе 13, против тужених Поповић Гордане, 
Поповић Драгане, обе из Крчедина, Боре Кечића 54а, Поповић Браниславе из Крчедина, Цара 
Душана 22, Сунајко Бојане из Бешке, Трг Данице Јовановића 22 и ЛУКС ИН АГРАР ЗЗ Крчедин, 
Крчедин, Боре Кечића 54а, уписује се забележба наведеног решења као забележба забране отуђења, 
оптерећења, давање у закуп, пренос власништва теретно или бестеретно и свако друго располагање 
са имовином 

24.04.2018. Забележба: поднет је захтев за провођење промене број 952-02-13-127/2018-упис 
забележбе закључка извршитеља посл.бр.ИИ-40/2017. 

18.07.2018. Забележба: поднет је захтев за провођење промене број 952-02-13-086-908/2018-упис 
забележбе 

14.03.2019.  Забележба: поднет је захтев за провођење промене број 952-02-15-086-2707/2019-
брисање забележбе, решење извршитеља посл.бр.ИИ-40/2017. 

30.06.2010. број парц. 78190/28 бр.зг.1 Трафо станица објекат изграђен без дозволе, 

као и свих осталих терета како је то забележено у Листу непокретности број 10611 КО Инђија 

3. На првом надметању почетна цена не може бити испод 70% од процењене вредности, а на другом 
надметању почетна цена не може бити нижа од 50% од процењене вредности.  
 
4. Купац коме се додели непокретност дужан је да положи цену по којој се иста прода у року од 15 
дана од дана закључења јавне продаје на којој је купцу додељена непокретност. 

5. Продаја ће се обавити усменим јавним надметањем, а прво јавно надметање ће се обавити дана 
16.07.2019.године са почетком у 10.00 часова у канцеларији извршитеља ГОРАНА БРСТИНЕ у 
Старој Пазови, ул. Карађорђева бр. 16.  

6. Разгледање предметне непокретности биће дозвољено у прикладно време заинтересованим 
купцима за куповину непокретности на основу писменог предлога.  

7. Заинтересовани купци су обавезни да пре одржавања јавног надметања уплате на име јемства 10% 
од процењене вредности предметне непокретности на наменски рачун јавног извршитеља ГОРАН 
БРСТИНА ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СТАРА ПАЗОВА, ул. Карађорђева бр. 16, МБ: 63355054, ПИБ: 
108296852, текући рачун број: 285-2240310000007-24 који се води код Сбербанк Србија а.д. 



Београд са напоменом „јемство за учествовање на јавном надметању у предмету пословни број И.И-
125/2019. 

8. Заинтересовани купци су обавезни да на јавно надметање доставе доказ о уплаћеном јемству а 
лица која нису положила јемство до објављивања јавног надметања не могу учествовати на јавном 
надметању. 

9. Понудиоцима чија понуда није пуноважна или која није прихваћена јемство се враћа одмах после 
закључења јавног надметања. Другом и трећем по реду понудиоцу враћа се јемство кад најповољнији 
понудилац плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу и кад други по реду понудилац 
плати понуђену цену у року. Из јемстава понудиоца који није платио понуђену цену намирују се 
трошкови јавног надметања и разлика између цене коју је он понудио и плаћене цене. Ако прва три 
понудиоца не плате понужену цену у року, из њиховог јемства намирују се трошкови другог јавног 
надметања и разлика у цени постигнутој на првом и другом јавном надметању. Исто важи и ако је 
ималац права прече куповине изјаио да купује непокретност под истим условима као најповољнији 
понудилац. 

10. Споразум странака о непосредној погодби могућ је у распону од објављивања закључка о продаји 
непокретности на јавном надметању па до доношења закључка о додељивању непокретности после 
јавног надметања. Уговор о продаји може да се закључи у року од 20 дана од дана објављивања 
закључка о продаји непокретности непосредном погодбом по споразуму странака а рок за паћање 
цене не може бити дужи од 15 дана од дана донођења закључка о додељивању непокретности. Ако 
се уговор не закључи у року одреженом закључком о продаји непокретности непосредном погодбом 
по споразуму странака, странке могу у наредна 3 дана да измене споразум и тако смање продајну 
цену на 50% процењене вредности непокретности и продуже рок за закључење уговора. 

 

Поука о правном леку: 
Против овог закључка  
није дозвољен приговор  

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 
___________ 

Горан Брстина 
 


