
  

Република Србија 
Јавни извршитељ Горан Брстина 
Стара Пазова 
Карађорђева бр. 16 
Посл.бр. И.И 51/2019 
 
 
Јавни извршитељ Горан Брстина, поступајући у предмету извршних поверилаца ГРУЈИЋ НАДЕ из 
Огара, ул. Нова бр. 93 и РАНКОВИЋ БРАНКЕ из Сремских Михаљеваца, ул. Шимановачка бр. 70, 
против извршног дужника ЗЗ 27 Јули, Пећинци, ул. Јове Негушевића бр. 1, МБ: 8758875, ПИБ: 
101426957, доноси дана 15.08.2019. године следећи:   

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. ПРОДАЈЕ СЕ непокретност извршног дужника и то: 

- Пољопривредно земљиште површине 3ха 22а и 20м2 описано као Њива 3. класе у потесу 
Пустара, уписано у Листу непокретности број 1201 КО Пећинци, постојеће на кат.парцели 
42/10. 

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

Датум уписа: 06.03.2013. забележба покретања претходног стечајног поступка на основу решења 
посл.бр.3ст.2011/2012 од 08.02.2012.над правним лицем 27 Јули ЗЗ из Сибача, ул. Маршала Тита 1 МБ 
8758875 ПИБ 101426957 ради утврђивања постојања правног интереса поверилаца за спровођење 
стечајног поступка. 

Датум уписа 21.09.2017 952-02-15-97/2017 брисања стечаја. 

Датум уписа 26.02.2019. 952-02-13-093-5242/2019 упис забележбе. 

Датум уписа 18.03.2019 952-02-13-093-9954/2019 упис забележбе. 

3. Продаја ће се обавити закључењем уговора о непосредној погодби по основу споразума 
странака о продаји непокретности непосредном погодбом који је јавном извршитељу достављен 
дана 15.08.2019.године. 

4. Укупна вредност непокретности којa се продаје износи 3.648.953,66 динара у девизној 
противввредности од 30.931,20 Еура ( 1. Еуро = 117,97 динара), на дан процене 17.04.2019.године. 
Продајна цена у уговору о непосредној погодби не може бити нижа од 70% од процењене вредности 
непокретности односно не нижа од 50% од процењене вредности. 
 
5. Разгледање предметне непокретности биће дозвољено у прикладно време на основу писменог 
предлога.  



6. Јемство у износу десетог дела процењене вредности непокретности, купац полаже непосредно пред 
закључење уговора о непосредној погодби 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. 

7. Уговор о продаји може да се закључи у року од 20 дана од дана објављивања овог закључка о продаји 
непокретности непосредном погодбом по споразуму странака на огласној табли Коморе и на други 
уобичајен начин а рок за плаћање цене не може бити дужи од 15 дана од дана донођења закључка о 
додељивању непокретности. Ако нека странка писмено одустане од споразума, или странке не измене 
споразум у року, или продајна цена не буде плаћена у року – јавни извршитељ ће утврдити да 
непокретност није продата непосредном погодбом по споразуму странака и наставиће извршни 
поступак у стању у ком се налазио када су се странке споразумеле о продаји непосредном погодбом. 

 

Поука о правном леку:                     ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

Против овог закључка                                                                                                                                                   
није дозвољен приговор                                                                                       Горан Брстина 


