
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- купопродајна цена у предмету пословни број И.ИВ 104/16, а ако најповољнији 
понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену у року, закључком се оглашава да је продаја 
без правног дејства према њему и ствар се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока од 
15 дана за плаћање понуђене цене и тако редом док се не исцрпе сви понудиоци са списка из закључка 
о додељивању ствари. У случају да ниједан понуђач не плати понуђену цену у року јавни извршитељ 
ће утврдити да јавно надметање није успело. 

8. Купац преузима покретну ствар по исплати купопродајне цене у виђеном стању. 

9. Заинтересовани купци су обавезни да пре одржавања јавног надметања уплате на име јемства износ 
од 10% од процењене вредности ствари, 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.ИВ 104/16. 

10. Заинтеросовани купци  су дужни да на јавно надметање доставе доказ о уплаћеном јемству, а лица 
која претходно нису положила јемство не могу учествовати на јавном надметању. Извршни поверилац 
и заложни поверилац ослобођени су обавезе плаћања јемства ако њихова потраживања досежу износ 
јемства и ако би, с обзиром на њихов редослед намирења и процењене вредности непокретности износ 
јемства могао да се намири из продајне цене. 

11. Закључак о продаји објавиће се на огласној табли Коморе јавних извршитеља и на други уобичајен 
начин, с тим да извршни поверилац може о свом трошку да исти објави и у средствима јавног 
обавештења. 

 

ПРАВНА ПОУКА:                                                                                                    ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ                                                

Против овог закључка  
није дозвољен приговор             Горан Брстина                                                           
 

 

 

 



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- купопродајна цена у предмету пословни број И.ИВ 104/16, а ако најповољнији 
понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену у року, закључком се оглашава да је продаја 
без правног дејства према њему и ствар се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока од 
15 дана за плаћање понуђене цене и тако редом док се не исцрпе сви понудиоци са списка из закључка 
о додељивању ствари. У случају да ниједан понуђач не плати понуђену цену у року јавни извршитељ 
ће утврдити да јавно надметање није успело. 

8. Купац преузима покретну ствар по исплати купопродајне цене у виђеном стању. 

9. Заинтересовани купци су обавезни да пре одржавања јавног надметања уплате на име јемства износ 
од 10% од процењене вредности ствари, 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.ИВ 104/16. 

10. Заинтеросовани купци  су дужни да на јавно надметање доставе доказ о уплаћеном јемству, а лица 
која претходно нису положила јемство не могу учествовати на јавном надметању. Извршни поверилац 
и заложни поверилац ослобођени су обавезе плаћања јемства ако њихова потраживања досежу износ 
јемства и ако би, с обзиром на њихов редослед намирења и процењене вредности непокретности износ 
јемства могао да се намири из продајне цене. 

11. Закључак о продаји објавиће се на огласној табли Коморе јавних извршитеља и на други уобичајен 
начин, с тим да извршни поверилац може о свом трошку да исти објави и у средствима јавног 
обавештења. 

 

ПРАВНА ПОУКА:                                                                                                    ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ                                                

Против овог закључка  
није дозвољен приговор             Горан Брстина                                                           
 

 

 

 



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- купопродајна цена у предмету пословни број И.ИВ 104/16, а ако најповољнији 
понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену у року, закључком се оглашава да је продаја 
без правног дејства према њему и ствар се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока од 
15 дана за плаћање понуђене цене и тако редом док се не исцрпе сви понудиоци са списка из закључка 
о додељивању ствари. У случају да ниједан понуђач не плати понуђену цену у року јавни извршитељ 
ће утврдити да јавно надметање није успело. 

8. Купац преузима покретну ствар по исплати купопродајне цене у виђеном стању. 

9. Заинтересовани купци су обавезни да пре одржавања јавног надметања уплате на име јемства износ 
од 10% од процењене вредности ствари, 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.ИВ 104/16. 

10. Заинтеросовани купци  су дужни да на јавно надметање доставе доказ о уплаћеном јемству, а лица 
која претходно нису положила јемство не могу учествовати на јавном надметању. Извршни поверилац 
и заложни поверилац ослобођени су обавезе плаћања јемства ако њихова потраживања досежу износ 
јемства и ако би, с обзиром на њихов редослед намирења и процењене вредности непокретности износ 
јемства могао да се намири из продајне цене. 

11. Закључак о продаји објавиће се на огласној табли Коморе јавних извршитеља и на други уобичајен 
начин, с тим да извршни поверилац може о свом трошку да исти објави и у средствима јавног 
обавештења. 

 

ПРАВНА ПОУКА:                                                                                                    ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ                                                

Против овог закључка  
није дозвољен приговор             Горан Брстина                                                           
 

 

 

 



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- купопродајна цена у предмету пословни број И.ИВ 104/16, а ако најповољнији 
понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену у року, закључком се оглашава да је продаја 
без правног дејства према њему и ствар се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока од 
15 дана за плаћање понуђене цене и тако редом док се не исцрпе сви понудиоци са списка из закључка 
о додељивању ствари. У случају да ниједан понуђач не плати понуђену цену у року јавни извршитељ 
ће утврдити да јавно надметање није успело. 

8. Купац преузима покретну ствар по исплати купопродајне цене у виђеном стању. 

9. Заинтересовани купци су обавезни да пре одржавања јавног надметања уплате на име јемства износ 
од 10% од процењене вредности ствари, 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.ИВ 104/16. 

10. Заинтеросовани купци  су дужни да на јавно надметање доставе доказ о уплаћеном јемству, а лица 
која претходно нису положила јемство не могу учествовати на јавном надметању. Извршни поверилац 
и заложни поверилац ослобођени су обавезе плаћања јемства ако њихова потраживања досежу износ 
јемства и ако би, с обзиром на њихов редослед намирења и процењене вредности непокретности износ 
јемства могао да се намири из продајне цене. 

11. Закључак о продаји објавиће се на огласној табли Коморе јавних извршитеља и на други уобичајен 
начин, с тим да извршни поверилац може о свом трошку да исти објави и у средствима јавног 
обавештења. 

 

ПРАВНА ПОУКА:                                                                                                    ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ                                                

Против овог закључка  
није дозвољен приговор             Горан Брстина                                                           
 

 

 

 



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- купопродајна цена у предмету пословни број И.ИВ 104/16, а ако најповољнији 
понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену у року, закључком се оглашава да је продаја 
без правног дејства према њему и ствар се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока од 
15 дана за плаћање понуђене цене и тако редом док се не исцрпе сви понудиоци са списка из закључка 
о додељивању ствари. У случају да ниједан понуђач не плати понуђену цену у року јавни извршитељ 
ће утврдити да јавно надметање није успело. 

8. Купац преузима покретну ствар по исплати купопродајне цене у виђеном стању. 

9. Заинтересовани купци су обавезни да пре одржавања јавног надметања уплате на име јемства износ 
од 10% од процењене вредности ствари, 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.ИВ 104/16. 

10. Заинтеросовани купци  су дужни да на јавно надметање доставе доказ о уплаћеном јемству, а лица 
која претходно нису положила јемство не могу учествовати на јавном надметању. Извршни поверилац 
и заложни поверилац ослобођени су обавезе плаћања јемства ако њихова потраживања досежу износ 
јемства и ако би, с обзиром на њихов редослед намирења и процењене вредности непокретности износ 
јемства могао да се намири из продајне цене. 

11. Закључак о продаји објавиће се на огласној табли Коморе јавних извршитеља и на други уобичајен 
начин, с тим да извршни поверилац може о свом трошку да исти објави и у средствима јавног 
обавештења. 

 

ПРАВНА ПОУКА:                                                                                                    ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ                                                

Против овог закључка  
није дозвољен приговор             Горан Брстина                                                           
 

 

 

 


