
 

 

 

 ДОO АДТ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ у стечају, 

Нови Сад , Руђера Бошковића 22 
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОДАЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за потребе јавног надметања ради купопродаје 

имовине стечајног дужника. 

 

ПАКЕТ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СЕПТЕМБАР  2022. 

 

 



 

 

 

Садржај: 

 

 
1. Обавештење потенцијалним купцима; 

 

2. Услови продаје 

 

3. Национални стандард бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног 

дужника. 

 

4. Опис и техничке карактеристике имовине 

 

5. Образац пријаве за учешће у продаји методом јавног надмеатња за домаћа и 

страна физичка лица; 

 

6.  Образац пријаве за учешће у продаји методом јавног надметања  за домаћа и 

страна правна лица; 

 

7. Изјава о губитку права на враћање депозита 

 

8. Нацрт купопродајног уговора 

 

9. Нацрт банкарске гаранције за учешће на јавном надметању 

 

10. Број листа непокретности 2479 К.О.Нови Сад 2,Пресуда Привредног суда у 

Новом Саду 2.П.454/2019 од 06.10.2020 године којом је утврђено власништво 

АДТ у стечају над предметом продаје Пакет 2.Захтев за упис права власништва 

на основу пресуде 2.п.454/2019. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

1. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ КУПЦИМА 

 

Овај  продајни документ је сачињен на основу података који су прикупљени o 

стечајном дужнику ДОО АДТ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ у стечају, из Новог Сада, 

Руђера Бошковића 22, од стране овлашћеног лица стечајног управника Лазара 

Марчића и доставља се примаоцу (потенцијалном купцу) без икаквих допунских 

гаранција и одговорности. Документ је сачињен у сврху продаје имовине стечајног 

дужника Пакет-2. а то је стан-дуплекс број 4. на првом спрату површине 196 м2 и 

може се користити искључиво и једино у ову сврху, у супротном документ је 

ништаван. 

Имовина се купује у виђеном стању. Стечајни управник се ограничава од 

одговорности према купцу у погледу квалитета и евентуалних недостатака продајне 

ствари (имовине). Стечајни управник је дужан да потенцијалне купце обавести о свим 

недостацима имовине која је предмет продаје које су њему познате, али не гарантује 

нити ће бити одговоран за све недостатке које купац утврди или лоцира по извршеној 

продаји имовине. Стечајни управник посебно указује потенцијалним купцима да на 

основу одредбе тачке 3 став 3 Националног стандарда бр. 5 купац у стечајном 

поступку прибавља имовину без икаквих гаранција у погледу њених недостатака и да 

стечајни управник није одговоран за недостатке које купац утврди по извршеној 

продаји. Такође, купац стиче имовину у виђеном стању без могућности враћања 

имовине ако накнадно утврди њене недостатке. 

Купци имају право претходног разгледања имовине која је предмет продаје. 

Стечајни управник је дужан да сваком потенцијалном купцу омогући разгледање 

имовине под једнаким и правичним условима. 

Сваки купац би требало да се независно посаветује са одговарајућим 

стручњацима приликом доношења одлуке о куповини имовине као и да независно 

провери и утврди тачност и истинитост презентованих података. Стечајни управник 

није одговоран за висину и надокнаду ових трошкова купцу. 

Стечајни управник није у поседу предмета продаје. Држалац непокретности из 

Пакета 2 у огласу не дозвољава преузимање поседа од стране стечајног управника. На 

основу тога стечајни управник је поднео предлог суду за извршење односно иселење 

лица  и ствари  из предметне некретнине. Све ово наводим као разлог да продавац није 

тренутно у могућности да проглашеног купца уведе у посед непокретности, односно да 

потенцијални купац погледа некретнину пре продаје. 

Стечајни управник задржава право да од сваког потенцијалног купца захтева 

достављање одговарајућих доказа о финансијској могућности да купи имовину 

наведеног стечајног дужника. 

 

Решењем стечајног судије Привредног суда у Новом Саду, а на предлог стечајног 

управника најбољи понуђач се проглашава  за купца имовине Пакет 2. стечајног 

дужника и исти купује имовину без терета. 

Потписано обавештење купац доставља стечајном управнику поштом 

или скенирано електронским путем. 

 
Обавештење запримио:__________________________  Дана _______________ 

 

Потенцијални купац: _______________________ 

 

 



 

 

 

  УСЛОВИ ПРОДАЈЕ 
 

Пакет 2 

 

Овим документом се обавештавају сва заинтересована лица о битним условима  

продаје имовине « Предузећа  „АДТ „  доо Нови Сад у стечају, Руђера Бошковића 

22. » 

 
Паkет број 2. 

СТАН - ДУПЛЕКС јединице према правоснaжној и извршној пресуди Привредног суда у 

Новом Саду, посл. број П. 454/19 власник стана  је стечајни дужник АДТ у стечају. Захтев 
за упис права власништва  на основу пресуде  предат  РГЗ, служби за катастар 

непокретности Нови Сад II, дана 28.01.2022.  

На бази наведене пресуде предметну некретнину третирамо  као ванкњижно власнштво, 

која се налази у Новом Саду, Руђера Бошковића 22, у стамбеној згради за колективно 
становање спратности По+Пр1+2, стан бр.4 на првом спрату површине  196 м2 уписане у 

лист нпокретности 2479 К.О.Нови Сад II, саграђено на парцели број 3300/1 К. О. Нови Сад 

II: 
 

- Процењена вредност имовине стечајног дужника:      -  50.634.177,00  РСД 

- Износ депозита 20% процењене вредности                  - 10.126.835,40 РСД 

- Почетна цена 50% од процењене вредности                -  25.317.088,50 РСД 
 

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна  и физичка лица која: 

 
1. Након добијања профактуре, изврше уплату  48.000,00 РСД на  рачун стечајног 

дужника бр. 205-260356-64 ради откупа продајне документације са нагласком за пакет 

број  2 . Рок за откуп продајне документације је 17.10.2022. Профактура се може 
преузети на адреси: Нови Сад, Јанка Чмелика 46, Агенција АССИСТ сваког радног 

дана у периоду од 10 до 13 часова, уз претходну најаву стечајном управнику.  

2. Уплате депозит у износу од 10.126.835,40 динара или положе неопозиву банкарску 

гаранцију наплативу на први позив са роком важности до 21.11.2022 године. Рок за 
уплату депозита је 17.10.2022. Депозит се уплаћује на Т.Р. бр. 205-260356-64 код 

Комерцијалне банке, а  у позив на број навести Пакет број 2. 

У случају да се као депозит положи  банкарска гаранција, оригинал исте се ради 
провере искључиво лично - директно мора доставити стечајном управнику  закључно 

са 17.10. 2022 . до 16 часова по Средњоевропском времену (GMT+1).  У случају да на 

јавном надметању победи  купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, 
исти мора измирити износ депозита  у року од 48 сати  од дана проглашења купца, а 

пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција.  

3. Потпишу изјаву о губитку права на повраћај  депозита.  Изјава чини саставни део 

купопродајне документације 
 

Имовина се купује у виђеном стању. 

Након уплате депозита , а најкасније три радна дана пре одржаванња продаје путем јавног 
надметања, потенцијални купци  ради правовремене евиденције, морају предати стечајном 

управнику, oбразац пријаве за учешће, доказ о уплати депозита  или копију банкарске 

гаранције, потписану изјаву о губитку права на враћање депозита,  извод из регистра 

привредних субјеката ако се потенцијслни купац појављује као правно лице. 

Јавно надметање одржаће се 20.10.2022 године у  11 часова  на адреси: РЕГИОНАЛНА 

ПРИВРЕДНА КОМОРА НОВИ САД Народног Фронта 10. 

Регистрација учесника почиње сат пре јавног надметања, а завршава се десет минута пре 
почетка јавног надметања, односно у периоду од 10:00 -10:50 часова на истој адреси. 



 

 

 

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што: 

1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или 

су лично присутни) 
2. отвара јавно надметање читајући правила надметања, 

3. позива учеснике да истакну понуду на оглашену цену коју су спремни да плате, 

4. одржава ред на јавном надметању, 
5. проглашава купцем када ни једна друга странка не истакне већу цену од последње 

понуђене цене и  

6. потписује записник. 

 
Купопродајни уговор се потписује у року од (5) пет радних дана од дана одржавања јавног 

надметања под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом  уплаћен на рачун стечајног 

дужника. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 
15 дана од дана  потписивања купопродајног уговора. Тек након уплате преосталог износа 

купопродајне цене од стране купца и након добијања потврде од стране стечајног дужника о 

извршеној уплати у целости, исти стиче право на укњижбу непокретности. Свако лице које је 
стекло право за учешће у складу са условима прописаним овим огласом, губи право на депозит 

у складу изјавом о губитку права на враћање депозита.  

Ако проглашени купац не потпише записник, купопродајни уговор или не уплати 

купопродајну цену у  прописаним роковима и на прописан начин, као и у свим другим 
случајевима предвиђеним изјавом о губитку права на враћање депозита  губи право на 

повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. 

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне 
документације, а најкасније до 17.10. 2022, пре заказане продаје сваким радним даном од 10-12 

часова  уз претходни договор  са стечајним управником. 

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача 

, депозит (гаранција се враћа у року од 8 осам дана) се враћа у року 3 радна дана од дана јавног 
надметања. Другом најбољем понуђачу на јавном надметању , депозит (гаранција ) се враћа у 

року од 30 дана од дана јавног надметања. 

Порези на пренос апсолутних права и други јавни приходи и трошкови у вези са продајом 
имовине се додају на постигнуту купопродајну цену. 

 

Напомена:  Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције вршити пошиљком: 
обичном или препорученом, путем факса, е-maila  или на други начин, осим на начин прописан 

у тачки 2. услова стицања права за учешће из овог огласа, 

 

Овлашћено лице: Стечајни  управник  Лазар  Марчић, контакт телефон: 063/ 7207512  
e-mail: marcic.lazar@gmail.com 

 

Преузео продајну документацију 
 

Дана:____________________________ 

 

Потпис_______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:marcic.lazar@gmail.com


 

 

 

                                      2. НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРД БРОЈ 5. 
 

 

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРД О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УНОВЧЕЊА 

ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА 

 

I. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ СТАНДАРДА 

Овим националним стандардом утврђују се смернице за поступање и дају упутства 

стечајним управницима да на што ефикаснији и транспарентнији начин изврше 

продају имовине стечајног дужника или стечајног дужника као правног лица у 

поступку који обезбеђује исти третман свих учесника у продаји. 

 

II. ОДЛУКА О НАЧИНУ УНОВЧЕЊА 

Закон о стечају предвиђа три начина уновчења имовине стечајног дужника или 

стечајног дужника као правног лица: 

1. продају јавним надметањем; 

2. продају јавним прикупљањем понуда; 

3. продају непосредном погодбом. 

Одлуку о начину уновчења доноси стечајни управник, уважавајући 

специфичности предмета продаје у оквирима конкретног тржишта. 

 

III. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕТХОДЕ ПРОДАЈИ НЕЗАВИСНО ОД НАЧИНА 

УНОВЧЕЊА 

Пре него што приступи продаји, стечајни управник врши процену вредности имовине 

или стечајног дужника као правног лица. За потребе израде процене вредности 

стечајни управник може ангажовати стручна лица, уз сагласност стечајног 

судије.Процена вредности имовине или стечајног дужника као правног лица може се 

разликоватиод процене вредности појединачне имовине или стечајног дужника као 

правног лица,која је утврђена приликом пописа за потребе израде Извештаја о 

економскофинансијском положају стечајног дужника. За потребе утврђивања 

процењене вредности у поступку продаје, поред ликвидационе вредности могуће је 

користити идруге методе које су у складу са Међународним рачуноводственим 

стандардима.Метод процене који обезбеђује највећу вредност за повериоце биће 

опредељујућиприликом одређивања процењене вредности за потребе продаје. 

Независно од начина уновчења, стечајни управник припрема стратегију продаје 

(подела имовине, груписање имовине) којом се предвиђа остваривање највеће 

вредности. 

За потребе продаје стечајни управник израђује продајну документацију која садржи 

све информације о предмету продаје. Стечајни управник је у обавези да потенцијалног 

купца обавести о свим недостацима на имовини која је предмет продаје који су му 

познати у тренутку продаје. Продајна документација обавезно садржи обавештење 

потенцијалним купцима да се имовина купује у виђеном стању без пружања гаранција 

и да стечајни управник не одговара за недостатке које купци утврде по извршеној 

продаји. Саставни део Продајне документације чине: образац пријаве за учешће у 

поступку продаје, изјава о губитку права на повраћај депозита, као и нацрт 

купопродајног уговора. 

Стечајни управник свим потенцијалним купцима пружа једнак приступ свим 

информацијама везаним за имовину стечајног дужника, као и једнак приступ имовини 

стечајног дужника која је предмет продаје. 



 

 

 

Стечајни управник продају имовине стечајног дужника оглашава у дневним листовима 

који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије. Стечајни управник 

предузима све потребне радње у циљу оглашавања продаје на начин који ће 

обезбедити да се о планираној продаји обавести што је могуће већи број 

заинтересованих купаца. Према околностима конкретног случаја, стечајни управник би 

требало да размотри потребу оглашавања на страном језику, потребу оглашавања у 

средствима информисања изван територије Републике Србије, оглашавање путем 

интернета, као и директно обавештавање потенцијалних купаца о продаји. Стечајни 

управник је дужан да размотри и друге начине оглашавања продаје. 

 

IV. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВИХ ИНФОРМАЦИЈА 

Ако продајна документација садржи поверљиве информације, стечајни управник ће од 

потенцијалних купаца пре преузимања продајне документације захтевати потписивање 

уговора о чувању поверљивих података, према коме се сваки од њих обавезује на 

коришћење преузетих података само у сврху предметне продаје. 

 

V. ПРОДАЈА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 

Продају јавним надметањем организује и спроводи стечајни управник или лица која он 

овласти или ангажује. 

Приликом продаје имовине јавним надметањем стечајни управник је дужан да: 

1. огласи продају; 

2. региструје учеснике јавног надметања; 

3. спроведе јавно надметање; 

4. води записник; 

5. прогласи за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену; 

6. закључи купопродајни уговор са најбољим понуђачем. 

Оглас о продаји садржи: 

1) назив стечајног дужника; 

2) кратак опис предмета продаје; 

3) начин и услове продаје; 

4) време и место на коме се имовина може разгледати; 

5) време и место одржавања јавног надметања; 

6) почетну цену јавног надметања; 

7) износ депозита који су заинтересовани купци дужни да положе најкасније три дана 

пре дана одржавања продаје, као и датум полагања депозита у новцу или полагањем 

банкарске гаранције са детаљним условима, укључујући и обавештење о начину и 

месту преузимања Продајне документације; 

8) опис поступка продаје; 

9) рок у коме је купац дужан да плати купопродајну цену; 

10) рок за повраћај депозита; 

11) име и презиме стечајног управника и контакт особу, са контакт подацима; 

12) друге податке које стечајни управник сматра битним за успешну продају 

имовине на јавном надметању. 

Сматра се да су испуњени услови за спровођење јавног надметања ако је најмање једно 

лице испунило све наведене услове, и то: 

1) откупило продајну документацију; 

2) у предвиђеном року уплатило износ депозита; 

3) потписало изјаву о губитку права на повраћај депозита; 

4) потписало уговор о чувању поверљивих података, уколико је неопходно да 



 

 

 

стечајни управник у поступку продаје открије поверљиве информације; 

5) регистровано као учесник на јавном надметању. 

Депозит за учешће на јавном надметању износи 20% од процењене вредности 

предмета продаје. 

Подносилац депозита губи право на повраћај депозита уколико: 

1) се не региструје, или 

2) не приступи продаји, или 

3) као једини учесник на надметању не прихвати почетну цену, или ако нико од 

учесника јавног надметања не прихвати почетну цену, или 

4) не потпише записник о јавном надметању, или 

5) као проглашени купац не закључи купопродајни уговор у прописаном року или по 

прописаној процедури, или 

6) као проглашени купац не уплати купопродајну цену у назначеном року, или 

7) као други најбољи понуђач, након одустајања проглашеног купца, не закључи 

купопродајни уговор у назначеном року, или 

8) као други најбољи понуђач, након одустајања проглашеног купца, не уплати 

купопродајну цену у назначеном року. 

Почетна цена је вредност којом почиње поступак јавног надметања. Напрвом јавном 

надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности предмета продаје. 

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што: 

1) региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању; 

2) отвара јавно надметање читајући правила надметања; 

3) позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним 

корацима увећања, при чему апсолутни износ увећања не може бити већи од износа 

депозита; 

4) одржава ред на јавном надметању; 

5) проглашава купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену.  

6) потписује записник. 

Стечајни управник обезбеђује једнак положај свих учесника на јавном надметању и 

несметан поступак истицања понуда. 

У време које је одређено као време почетка јавног надметања, стечајни управник 

отвара јавно надметање и: 

1) оглашава имовину која се нуди на продају; 

2) оглашава почетну цену и објашњава даљи поступак спровођења јавног надметања; 

3) позива учеснике да траже објашњење у вези са имовином која је предмет продаје, 

почетне цене, као и даљег поступка пре отпочињања јавног надметања. 

Ако је само једно лице стекло статус учесника на јавном надметању и то лице 

прихвати почетну цену, проглашава се купцем, а почетна цена се проглашава 

купопродајном ценом. 

Ако је више од једног лица стекло статус учесника јавног надметања, стечајни 

управник оглашава почетну цену и утврђује свако наредно увећање које не може бити 

веће од износа депозита. 

Утврђивање нове цене понавља се све док учесници истичу понуде на увећане цене. 

Стечајни управник оглашава да је јавно надметање завршено када ни после трећег 

позива није истакнута понуда на увећану цену, а купцем проглашава учесника који је 

први понудио највишу цену, а прихваћена цена се проглашава купопродајном. 

Ако нико од учесника не прихвати почетну цену, јавно надметање се проглашава 

неуспелим, а учесници губе право на враћање депозита. 

Стечајни управник одређује лице које води записник о јавном надметању. 



 

 

 

Записник садржи: 

1) списак регистрованих учесника; 

2) почетну цену; 

3) ток јавног надметања; 

4) коначну продајну цену постигнуту у надметању; 

5) податке о проглашеном купцу; 

6) податке о другом најбољем понуђачу и износу понуђене цене; 

7) презиме и име стечајног управника и записничара; 

8) датум и време почетка и завршетка јавног надметања. 

Стечајни управник враћа депозит свим учесницима јавног надметања осим 

проглашеном купцу и другом најбољем понуђачу у року од осам дана од дана 

завршетка јавног надметања. 

Стечајни управник са проглашеним купцем саставља уговор о купопродаји и након 

тога записник о примопредаји предмета купопродаје. 

Проглашени купац је дужан да уплати цео износ купопродајне цене у року који не 

може бити краћи од осам нити дужи од 30 дана дана од дана потписивања уговора о 

купопродаји. За уплату купопродајне цене у року дужем од 30 дана од дана 

потписивања уговора, стечајни управник мора имати сагласност одбора поверилаца. 

Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор или не уплати купопродајну 

цену у прописаним роковима и на прописан начин, губи право на повраћај депозита, а 

за купца се проглашава други најбољи понуђач у поступку јавног надметања. Други 

најбољи понуђач је лице које је у односу на проглашену купопродајну цену прво 

понудило претходно увећану цену. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе 

као проглашени купац. 

Ако продаја на првом јавном надметању буде неуспешна, стечајни управник може, без 

сагласности одбора поверилаца, да прода имовину на поновљеном јавном надметању 

или на неки други законом прописани начин. 

Почетну цену поновљеног јавног надметања одређује стечајни управник и она не може 

бити нижа од износа депозита. 

 

VI. ПРОДАЈА ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА 

Продају јавним прикупљањем понуда спроводи стечајни управник или лица која он 

овласти или ангажује. 

У поступку продаје имовине јавним прикупљањем понуда стечајни управник: 

1) оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда; 

2) прикупља понуде; 

3) отвара понуде; 

4) рангира понуђаче према висини достављених понуда; 

5) проглашава најбољег понуђача, уколико је понуђена цена изнад 50% од процењене 

вредности предмета продаје; 

6) доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење уколико је 

иста нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје; 

7) закључује купопродајни уговор са проглашеним купцем; 

8) информише понуђаче о резултатима јавног прикупљања понуда. 

Оглас о продаји садржи: 

1) назив стечајног дужника; 

2) кратак опис предмета продаје; 

3) начин и услове продаје; 

4) време и место на коме се имовина може разгледати; 



 

 

 

5) место и рок за достављање понуде; 

6) процењену вредност предмета продаје са назнаком да процењена вредност није 

минимално прихватљива вредност, нити је на било који други начин обавезујућа или 

опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде; 

7) износ депозита или банкарске гаранције који су понуђачи дужни да положе, 

најкасније три дана пре дана одржавања продаје, као и датум полагања депозита или 

банкарске гаранције са детаљним условима, укључујући и обавештење о начину и 

месту преузимања Продајне документације; 

8) обавезне елементе понуде; 

9) обавештење да се отварање понуда врши 15 минута по истеку рока за достављање 

понуда на назначеном месту, као и позив понуђачима и члановима 

одбора поверилаца да присуствују отварању приспелих понуда; 

10) име и презиме стечајног управника и контакт особу са контакт подацима; 

11) друге податке за које стечајни управник сматра да су битни за успешну продају 

имовине јавним прикупљањем понуда. 

Све понуде се достављају у писаној форми, у запечаћеним ковертама уз назнаку да се 

понуда односи на продају имовине одређеног стечајног дужника на коју се односи 

оглас за прикупљање понуда. Стечајни управник на свакој коверти уписује тачно 

време пријема и издаје потврду потенцијалном купцу о пријему.Усмене понуде 

стечајни управник не узима у разматрање. 

Сматра се да су испуњени услови за спровођење јавног прикупљања понуда ако је 

најмање једно лице испунило све наведене услове: 

1) откупило продајну документацију; 

2) у предвиђеном року уплатило износ депозита; 

3) потписало уговор о чувању поверљивих података, уколико је неопходно да стечајни 

управник у поступку продаје открије поверљиве информације; 

4) потписало изјаву о губитку права на повраћај депозита; 

5) доставило понуду. 

Депозит износи 20% од процењене вредности предмета продаје. 

Понуђач губи право на повраћај депозита уколико: 

1) не поднесе понуду или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе; 

2) не потпише купопродајни уговор, или 

3) буде проглашен купцем, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на 

прописан начин. 

Стечајни управник отвара понуде у време, на месту и на начин као што је то 

прецизирано јавним огласом о прикупљању понуда и води записник о отварању 

понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од 

понуђача не присуствују продаји. 

Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који 

понуда гласи, које се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, или се 

позивају на услове који нису предвиђени у продајној документацији и огласу, као и 

понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року. 

Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде 

прихваћена у року од три радна дана од дана одржавања јавног прикупљања понуда. 

Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста 

изнад 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда 

износи мање од 50% од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је 

дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца. 



 

 

 

Стечајни управник у року од 15 дана од дана отварања понуда, свим понуђачима 

доставља обавештење о проглашеном најуспешнијем понуђачу и висини прихваћене 

понуде. 

Проглашени купац је дужан да уплати цео износ купопродајне цене у року који не 

може бити краћи од осам нити дужи од 30 дана дана од дана потписивања уговора о 

купопродаји. За уплату купопродајне цене у року дужем од 30 дана од дана 

потписивања уговора, стечајни управник мора имати сагласност одбора поверилаца. 

Ако у року одређеном у огласу за јавно прикупљање понуда није достављена ниједна 

ваљана понуда или ако највиша достављена понуда садржи цену мању од 50% од 

процењене вредности, а одбор поверилаца одбије давање сагласности, стечајни 

управник може предметну имовину да прода на неки други законом предвиђен начин. 

 

 

VII. ПРОДАЈА ИМОВИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

Пре продаје имовине стечајног дужника или стечајног дужника као правног лица 

непосредном погодбом, стечајни управник мора имати сагласност одбора поверилаца 

за овај начин продаје. У свом захтеву за добијање сагласности одбора поверилаца, 

стечајни управник је наводи и образлаже разлоге због којих предлаже продају 

непосредном погодбом. 

По добијању сагласности од стране одбора поверилаца за продају непосредном 

погодбом, стечајни управник директно обавештава потенцијалне купце о условима 

продаје и по обављеним преговорима закључује купопродајни уговор. У случају 

продаје непосредном погодбом одбор поверилаца даје сагласност и на: 

1) минималну цену коју предлаже стечајни управник, ако је износ минималне цене 

нижи од 50 % од процењене вредности предмета продаје; 

2) конкретну понуду достављену од стране потенцијалног купца, уколико је та понуда 

нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје. 

 

VIII. ПРОДАЈА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА 

Пре него што приступи продаји стечајног дужника као правног лица, стечајни 

управник мора имати сагласност одбора поверилаца. 

У случају продаје стечајног дужника као правног лица процена мора да прикаже да је 

овај вид продаје повољнији, односно да је процењена вредност правног лица већа од 

процене укупне вредности појединачних делова имовине. 

У случају продаје стечајног дужника на чијој имовини постоје разлучна права, 

стечајни управник ће ангажовати лице стручно да изврши процену вредности стечајног 

дужника као правног лица и процену вредности имовине стечајног дужника која је 

предмет разлучног права. У овом случају стечајни управник је дужан да објави оглас 

којим позива стручна лица да доставе понуде за вршење процене у најмање једном 

високотиражном листу који се дистрибуира на територији Републике Србије. Листу 

свихдостављених понуда стечајни управник доставља одбору поверилаца који у року 

од петнаест дана одлучује о избору понуђача узимајући осим финансијске понуде у 

обзир и стручност, референце и друге елементе понуде који су од значаја за вршење 

адекватне процене. Одбор поверилаца врши избор понуђача искључиво са листе 

достављених понуда и не може позивати друге понуђаче да доставе понуде, нити 

налагати стечајном управнику да понови објављивање огласа. У случају да одбор 

поверилаца не донесе одлуку у прописаном року избор понуђача врши стечајни 

управник. 

 



 

 

 

 

IX. УНОВЧЕЊЕ У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ ИМОВИНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА 

МАЊА ОД ВИСИНЕ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ИЛИ ЈЕ 

ИМОВИНА НЕЗНАТНЕ ВРЕДНОСТИ 

Уколико се по отварању стечајног поступка утврди да је вредност имовине стечајног 

дужника мања од висине трошкова стечајног поступка или је имовина стечајног 

дужника незнатне вредности, стечајни управник о томе без одлагања обавештава 

стечајног судију уз предлог за закључење стечајног поступка у складу са чланом 13. 

став 2. Закона о стечају. Уз предлог за закључење, стечајни управник доставља: 

1) процену вредности имовине стечајног дужника; 

2) план тока стечајног поступка са предрачуном трошкова, којим доказује 

да је имовина стечајног дужника недовољна за спровођење стечајног поступка; 

3) предлог начина, рокова и услова за уновчење имовине стечајног дужника. 



 

 

 2.4 PROCENA VREDNOSTI STANA U NOVO SADU UL. RUĐERA BOŠKOVIĆA 22 

Lokacija 
 

Podaci o mestu                     

Novi Sad 

 

Region: Južno-Bački 

 

Opština: Novi Sad 

 

Geografska dužina: 19° 50' 41" 

Geografska širina: 45° 15' 18" 

 

Nadmorska visina [m]: 88 m 

 

Broj stanovnika: 299294 

 

Stan broj 4 na 1.spratu stambene zgrade izgrađene na parceli br. 3300/1 K.O. Novi 

Sad Ii, ul. Ruđera Boškovića 22. 

Stambena zgrada sa predmetnim stanom nalazi se u delu grada koji se zove 

Adamovićevo Naselje u bloku oivičenim Futoškim putem, Bulevarom Evrope i ul. 

Cara Dušana. U blzini objekta se nalazi Klinički centar, maloprodajni objekti i 

drugi sadržaji. Osnovna škola se nalazi na oko 1 km udaljenosti. Ulica i ovaj deo 

grada spada među atraktivnije lokacije pre svega zbog kvalieta okolnih objkata, 

blizine centra grada i relativne mirnoće komšiluka. 

Objekat je izgrađen na pareli 3300/1 KO Novi Sad, gradsko građevinsko zemljište 

ukupne površine 581 m2, u privatnom vlasništvu vlasnika posebnih delova 

(srazmerno površini posebnih delova).  

 

 Položaj predmetne lokacije je prikazan na sledećoj mapi: 

  

Makro lokacija Mikro lokacija 

2.2.2 Tehnički opis 

Stan broj 4 na 1.spratu stambene  zgrade izgrađene na parceli br. 3300/1 K.O. Novi Sad II, ul. Ruđera Boškovića 

22 upisane u List Nepokretnosti br. 2479 K.O. Novi Sad II. 

Objekat sa predmetnim stanom je zgrada spratnosti Po+Pr+2. Objekat je sa elektro priključkom, gradskim 

priključkom na instalacije vode, gasa i kanalizacije. Zgrada je građena u skeletnom sistemu gradnje, od čvrstog 

građevinskog materijala, armiranog betona i opekarskih proizvoda. Godina izgradnje objekta je oko 2014.  

Utvrdjene su sledeće tehničke karakteristike zgrade: 

Fundiranje zgrade je izvršeno na armirano betonskoj temeljnoj ploči. Noseću konstrukciju objekta čine zidovi, 

stubovi i grede od armiranog betona. Zidovi su od blokova i fasadne opeke. Međuspratne tavanice su pune  ploče. 



 

 

Krovna konstrukcija objekta je drvena, a krovni pokrivač je crep. Za vertikalnu komunikaciju u objektu je 

izvedeno stepenište. U objektu nema lifta. Zidovi i plafoni u objektu su malterisani i bojeni. 

Opis prostorija predmetog stana: 

Stan se nalazi na prvom i drugom spratu objekta. Sastoji se od ulaznog hodnika, dnevne sobe sa trpezarijom, 

kuhinjom, terasom i sobom na donjem nivou i kupatilom i tri sobe na gornjem nivou, sa kupatilom i terasama.   

Zidovi i plafoni su malterisani, gletovani i bojeni. U kupatilu su zidovi obloženi keramičkim pločicama do plafona. 

Na podovima su obloge od parketa i keramičkih pločica. Unutrašnja i spoljašnja stolarija je drvena. 

Predmetni stan opremljen je instalacijama struje, vode, kanalizacije, grejanja (podno grejanje na gasni kotao koji 

se nalazi u garaži), telefonije i ktv. Za hlađenje prostorija ugrađeni su klima uređaji split sistema. 

Stan je dvostrano orijentisan i gleda na jug i istok.  

Enterijer stana je luksuzno izveden.  

Uknjižena površina stana broj 4 iznosi 196,00 m
2
.  

U podrumu se nalazi garaža oznake G2 neto površine 49 m
2
 sa kosom ulaznom rampom i rolo vratima na 

daljinsko upravljanje koja je takođe predmet procene.  

Vlasnik stana br. 4 i garže G2 u evidenciji RGZ je Milan Damjanović, međutim prema pravosnažnoj i 

izvršnoj presudi Privrednog suda u Novom Sadu posl.br. P 454/19 od 06.10.2019.godinr vlasnik stana i 

garaže je stečajni dužnik odnosno ADT DOO u stečaju. Zahtev za upis prava vlasništva na osnovu 

preseude je predat RGZ, Službi za katastar nepokretnosti Novi Sad 2 dana 28.01.2022.  Na bazi 

navedene presude, predmetna nekretnina će se tretirati kao vanknjižno vlasništvo stečajnog dužnika (bez 

primene bilo kakvog diskonta obzirom da postoji pravosnažna i izvršna Presuda) 

 

Fotodokumentacija stana na dan pregleda 

 

  
 

 

  



 

 

  
 

  
  

  
  





 

 

 

Пријава за учешће на продаји јавним надметањем одржаном 

20.10.2022. за домаћа и страна физичка лица за куповину  имовине 

стечајног дужника ДОО АДТ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ у стечају, Нови 

Сад, Руђера Бошковића 22, пакет 2 

 
_____________________________________________________________________ 

(попуњен образац пријаве са пратећом документацијом се предаје стечајном 

управнику најкасније до 20.10.2022. ) 
 

 

Име и презиме потенцијалног купца_____________________________________________ 
 

 

Име и презиме једног од родитеља ______________________________________________ 

 

 

Адреса: ____________________________________________________________________ 

 

 

Земља ___________________________ Држављанство _____________________________ 

 

 

Матични број _______________________________________________________________ 
 

 

Број ЛК или пасоша:_____________________ издат(е) на дан ________________________ 

 

 

од стране ___________________________________________________________________ 

 

 

Контакт особа________________________________________________________________ 

 

 
Број телефона ___________________________ број факса ___________________________ 

 

 

Број рачуна за враћање депозита: _______________________________________________ 

 

* За случај страног физичког лица подаци о пуномоћнику за пријем писмена и његовој контакт адреси и 

телефону ______________________________________________________ 

 

Уз образац пријаве за учешће подносим и: 

 Доказ о уплати депозита  (уплатница или фотокопија банкарске гаранције); 

 Оверену фотокопију овлашћења за заступање на јавном надметанју, ако продаји не присуствује 
овлашћени представник 

 

Потписом пријаве потврђујем да сам упознат да се повраћај депозита врши у складу са условима и 

роковима наведеним у огласу. 

 

 

________________________________ 
              (Својеручни потпис) 
      ______________ 2022., _____________________ 

             (Датум)             (Место) 

 



 

 

 

Пријава за учешће у продаји јавним надметањем одржаном 

20.10.2022.  за домаћа и страна правна лица за куповину имовине 

стечајног дужника ДОО АДТ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ у стечају, Нови 

Сад, Руђера Бошковића 22, пакет 2 

 
_____________________________________________________________ 

 (попуњен образац пријаве са пратећом документацијом се предаје стечајном 

управнику најкасније до 20.10.2022.) 
 

 

Назив потенцијалног купца/правног лица:________________________________________ 
 

Извод из судског регистра  / Решење Агенције за привредне регистре: 

 

Датум: _____________________________    Број: __________________________________ 

 

 

Матични број: _______________________    ПИБ:__________________________________ 

 

 

Седиште: ___________________________________________________________________ 

 

 
Директор: ___________________________________________________________________ 

 

 

Контакт особа:_______________________________________________________________ 

 

 

Број телефона _________________________ Број факса ____________________________ 

 

 

Број рачуна за враћање депозита: _______________________________________________ 

 
* За случај страног правног лица подаци о пуномоћнику за пријем писмена и његовој контакт адреси и 

телефону ______________________________________________________ 

 

Уз образац пријаве за учешће на јавном надметању подносим и: 

 Доказ о уплати депозита (оверен извод са рачуна или фотокопија банкарске гаранције) 

 Изјаву правног лица о губитку права на повраћај депозита 

 Оверену фотокопију овлашћења за заступање на јавном надметању ако јавном надметању не 

присуствује овлашћени претставник. 

 

 Потписом пријаве потврђујем да сам упознат да се повраћај депозита врши 8 осам дана након одржаног 

јаљвног надметања, осим у случају проглашења подносиоца пријаве као првог и другог најбољег 
понуђача.  

 

 

 
Печат    ______________ 2022, _________________________   
       (Датум)   (Место) 

 (Својеручни потпис) 
 
 
 
 



 

 

 

ИЗЈАВА   О  ГУБИТКУ ПРАВА НА ВРАЋАЊЕ ДЕПОЗИТА УПЛАЋЕНОГ НА 

ИМЕ УЧЕСТВОВАЊА У КУПОПРОДАЈИ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ 

ДУЖНИКА  ДОО АДТ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ у стечају, Нови Сад, 

Руђера Бошковића 22, пакет 2 
 

 

 

 

 

Ја   ____________________________________  ( УПЛАТИЛАЦ ДЕПОЗИТА) , сагласан 

сам да ми депозит од 10.126.835,40 динара, уплаћен на име учествовања у купопродаји 

имовине стечајног дужника ДОО АДТ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ  у стечају, неће 

бити враћен у случају да: 

 

 

 

1. Ако се не региструјем, или  

 

2. Ако се не појавим на продаји јавним надметањем, или 

 

 

3. Ако нико од учесника јавног надметања не прихвати почетну цену, или 

 

4. Ако не потише записник са одржаног јавног надметања 

 

5. Ако као проглашени купац не уплати купопродајну цену у прописним роковима 

 

6. Ако као проглашени купац не потпише купопродајни Уговор у предвиђеном 

року и по прописаној процедури. 

 

 

 

 

 

У  Новом Саду , _______   2022. године 

 

 

Уплатилац депозита 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                      НАЦРТ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ НЕКРЕТНИНЕ 

 

На основу  Закона о стечају ("Службени гласник РС" број 104/09) као и Националног 

стандарда о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника Национални 

стандард број, (Службени Гласник број 43/05), а након одржанe продаје имовине 

стечајног дужника методом јавног надметања дана 20.10. 2022., уговорне стране 

 

 

1. ДОО АДТ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ У СТЕЧАЈУ из Новог Сада, Руђера 

Бошковића 22 (у даљем тексту: Продавац), кога заступа стечајни управник 

Лазар Марчић 

И 

2. ______________________________________________________ (у даљем тексту: 

Купац)   

закључили су дана   _____________ 2022. године у Новом Саду следећи 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И ТО: 

УВОДНА ОДРЕДБА 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

– да је над Продавцем покренут стечајни поступак Решењем Привредног суда у Новом 

Саду  број 2.СТ. 70/2018 од дана 08.08.2018. године;  

– да је Решењем Привредног суда у Новом Саду пословни број 2.СТ. 70/2018 од дана 

08.08.2018 за стечајног управника именован Лазар Марчић из Петроварадина. 

– да је дана11.03.2021 године Привредни суд у новом Саду донето Решење о 

проглашавању банкротства стечајног дужника 

– да је 05.09.2022 године. послато обавештење о намери, плану, начину и роковима 

продаје имовине стечајног дужника одбору поверилаца, разлучном повериоцу и 

Агенцији за лиценцирање стечајних управника у Београду а Привредном суду Нови 

Сад обавештење је предато 05.09.2022. 

– да је дана 16.09.2022. стечајни управник објавио Оглас о продаји непокретне имовине 

стечајног дужника у дневном листу Блиц и  Данас, Интернет страници Агенције за 

лиценцирање стечајних управника и огласној табли Привредног суда у Новом Саду.  

– да је Купац примио продајну документацију  и прихватио одредбе садржане у њој; 

– да је Купац спровео поступак испитивања стања имовине Продавца и извршио проверу 

документације Продавца; 



 

 

 

– да је Купац дана  __________________ 2022. на име депозита, уплатио износ од 

____________ динара   

– да је Купац дана ________________.2022. године потписао Изјаву којом се саглашава 

са губитком права на враћање депозита; 

-      да је Купац  на спроведеном јавном надметању понудио највећу купопродајну цену.  

– да је комисија за јавну продају, након спровођења јавног надметања сачинила 

Записник дана 20.10.2022 чиме су се стекли услови за закључење овог уговора. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

2.1. Продавац продаје, а Купац купује непокретну имовину дефинисану у огласу као   

Пакет 2 

СТАН-ДУПЛЕКС јединице према правоснажној извршној пресуди Привредног суда у 

Новом Саду, посл. Број П.454/ П.454/19 власник стана је стечајни дужник АДТ у 

стечају. Захтев за упис права власништва на основу пресуде предат РГЗ, служби за 

катастар непокретности Нови Сад II, дана 28.01.20122 године. На бази наведене 

пресуде  предметну некретнину третирамо као ванкњижно власништво, која се налази 

у Новом Саду, Руђера Бошковића 22, у стамбеној згради за колективно становање 

соратности По+Пр1+2, стан бр.4 на првом спрату површине 196 м2 уписане у лист 

непокретности 2479 К.О. Нови Сда II саграђено на парцели број 33000/1 К.О.Нови Сда 

II.  

Стечајни управник није у поседу предмета продаје. Држалац непокретности из Пакета 

2 у огласу не дозвољава преузимање поседа од стране стечајног управника. На основу 

тога стечајни управник је поднео предлог суду за извршење односно иселење лица  и 

ствари  из предметне некретнине. Све ово наводим као разлог да продавац није 

тренутно у могућности да проглашеног купца уведе у посед непокретности, односно да 

потенцијални купац погледа некретнину пре продаје. 

 

Непокретна имовина која у природи представља стан у стамбеној згради за становање.  

Купац потврђује да је упознат са фактичким и правним стањем имовине из тачке 2.1. 

да му је Продавац предочио све доступне чињенице у погледу правног режима и 

статуса имовине која је предмет овог Уговора, и да се у потпуности ослања на 

извршена сопствена испитивања и провере пре закључења овог Уговора. 

2.2. Купац наведену имовину купује у виђеном стању и изјављује да се одриче права на 

истицање накнадних рекламација и захтева према Продавцу по основу правних и 

фактичких недостатака на имовини која је предмет овог Уговора а који постоје у 

момету закључења овог Уговора и предочени су Купцу од стране Продавца, или који 

накнадно настану односно буду накнадно откривени. 

Продавац и Купац сагласно искључују сваку врсту одговорности Продавца за 

недостатке на имовини која је предмет овог Уговора, а који буду откривени након 

извршене продаје, а продавцу у моменту продаје нису били познати. Купац изјављује 

да ће сносити све трошкове који буду настали по основу правних и фактичких 

недостатака на имовини која је предмет овог Уговора. 



 

 

 

ОБАВЕЗА КУПЦА 

Члан 3. 

3.1. Купац се обавезује да продавцу на име купопродајне цене за непокретну  имовину 

ближе дефинисану у тачкама 2.1. из овог Уговора, плати износ од  _______________ 

динара (словима: ____________________ динара) на рачун продавца број 205-

260356-64  код Комерцијалне банке. 

3.2. С обзиром да је Купац на име депозита уплатио износ од ____________ динара. Купац 

се обавезује да преостали износ до пуног износа купопродајне цене у износу од 

_____________ динара уплати у року од 15 дана од дана купопродаје. 

3.3. Исплата купопродајне цене из тачке 3.1. овог члана ће се сматрати извршеном у 

тренутку када целокупан износ купопродајне цене буде пренет на рачун Продавца. 

3.4. Продавац задржава право власништва над имовином која је предмет купопродаје све 

док Купац не испуни своју обавезу исплате целокупне купопродајне цене од којег 

момента на Купца прелази ризик случајне пропасти имовине која чини предмет овог 

Уговора, као и ризик накнадно откривених недостатака на предметној имовини и 

штетних последица које услед тога могу настати на страни Купца, а сагласно чл. 2 

тачка 2.4. овог Уговора.                                                                    

3.5. Када купац исплати целокупну купопродајну цену, Купац стиче право својине на 

имовини ближе описаној у Прилогу 1 овог Уговора.  

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

Члан 4. 

4.1. Непокретна имовина означена у табеларном прегледу процењене тржишне вредности 

овог Уговора се преносе у својину Купца тренутком исплате купопродајне цене из 

тачке 3.1.  

4.2. Када купац исплати целокупну купопродајну цену, Продавац ће извршити предају 

имовине купцу, о чему ће бити састављен посебан записник . 

НЕИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

Члан 5. 

5.1. У случају да Купац не уплати купопродајну цену под условима предвиђеним чланом 3. 

овог Уговора Продавац има право на једнострани раскид уговора без остављања 

додатног рока и притом задржава право на уплаћени износ капаре. Ова одредба важи и 

за случај да је Купац у предвиђеном року само делимично извршио исплату 

купопродајне цене, у ком случају је Продавац дужан да Купцу врати исплаћени део 

купопродајне цене умањен за висину капаре. 



 

 

 

САГЛАСНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊА 

Члан 6. 

6.1. Купац и Продавац се обавезују да прибаве све сагласности, исправе и овлашћења 

потребна за закључење и реализацију овог Уговора. 

НЕДЕЉИВОСТ УГОВОРА 

Члан 7. 

7.1. Овај уговор и његови прилози представљају недељиву целину и стављају ван снаге и 

замењују све раније споразуме или уговоре међу уговорним странама које се односе на 

предмет овог Уговора. 

7.2. Измене овог Уговора производе правно дејство искључиво уколико су сачињене у 

писаној форми и потписане од овлашћених представника уговорних страна. 

ЗАБРАНА ПРЕНОСА – УСТУПАЊА 

Члан 8. 

 

8.1. Купац нема право да уступи или пренесе на треће физичко или правно лице, било које 

своје право или обавезу предвиђену овим Уговором, без изричите писмене сагласности 

друге уговорне стране, пре извршене исплате целокупне купопродајне цене из члана 

3.1. овог Уговора. 

 

8.2. Купац не може пренети или уступити овај Уговор на треће физичко или правно лице 

пре него што изврши обавезе из члана 3. и 4. овога Уговора. 

ОБАВЕШТЕЊА 

Члан 9. 

9.1. Свако Обавештење у вези са овим уговором мора бити сачињено у писаној форми, на 

српском језику, и биће достављено препорученом пошиљком другој уговорној страни, 

на њену адресу која је наведена у Уговору. У случају промене адресе, односна 

уговорна страна ће обавестити другу о промени на начин који је прописан овим 

чланом. 

ВИША СИЛА 

Члан 10. 

10.1. Уговорне стране неће сносити одговорност за повреду или неиспуњење обавезе у 

случајевима када је таква повреда или неиспуњење обавеза настало као последица 

више силе. Под вишом силом се подразумева сваки непредвиђени догађај, односно 

догађај који се не може предупредити, а који наступи после дана закључења овог 



 

 

 

Уговора и на који Уговорне стране не могу да утичу, а који онемогућава испуњење 

уговорних обавеза. 

10.2. Уговорна страна погођена вишом силом ће предузети све разумне мере и радње да 

претрпљену штету и губитке сведе на минимум, при чему ће писмено обавестити 

другу уговорну страну, најкасније у року од 7 дана од сазнања о наступању више силе. 

10.3. Обавештење ће садржати детаљан опис догађаја проузрокованог вишом силом, као и 

мере и радње које Уговорна страна предузима ради максималног смањења последица 

тог деловања. 

10.4. Испуњавање обавеза Уговорне стране која је претрпела утицај више силе ће, уз 

одговарајуће, горе наведено обавештење, бити обустављено током периода деловања 

више силе. Било који догађај који је настао као последица немара или грешке као и 

намерног деловања Уговорне стране, односно заступника неће се сматрати деловањем 

више силе. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

11.1. Овај Уговор, заједно са прилозима који чине његов саставни део, представља 

јединствен текст Уговора. Овај Уговор се може изменити само у писаној форми 

потписаној од обе уговорне стране.Овај Уговор је сачињен на српском језику.  

11.2. Ако Купац нема седиште на територији Републике Србије, односно ако Купац није 

држављанин Републике Србије, овај Уговор ће бити сачињен на српском и енглеском 

језику и обе верзије ће бити аутентичне. У случају било какве несагласности између 

ових верзија, меродавна ће бити верзија на српском језику. 

11.3. У случају да се испостави да је нека од одредаба овог Уговора неважећа или ништава, 

то неће утицати на важење осталих одредби. У том случају се Уговорне стране 

обавезују да споразумно замене неважећу или ништаву одредбу другом, која ће 

допринети остварењу предмета овог Уговора. 

11.4. Овај Уговор је сачињен и потписан у шест (6) истоветних примерака, од којих два (2) 

примерка задржава Купац, два (2) примерка Продавац, а два (2) примерка су за потребе 

овере код Суда. Сваки примерак има једнако правно дејство и пуноважност. 

11.5. Уговорне стране се обавезују да предузму или утичу на предузимање свих радњи 

потребних ради закључења овог Уговора и прибављања сагласности, неопходних за 

потпуно испуњење циљева овог Уговора. 

11.6. Купац сноси трошкове овере овог Уговора, као и одговарајуће порезе и дажбине које 

проистекну по основу овог Уговора. 

11.7. Овај Уговор се сматра закљученим и ступа на снагу моментом овере потписа 

уговорних страна пред надлежним судом. 

 

 



 

 

 

МЕРОДАВНО ПРАВО И РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 12. 

12.1. На овај Уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен према прописима Републике 

Србије. 

12.2. Уговорне стране су сагласне да све евентуалне несугласице, захтеве или спорове који 

произилазе или су у вези са овим Уговором решавају споразумно. У супротном, 

уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду. 

 

ЗА ПРОДАВЦА        ЗА КУПЦА  

                

_________________      _________________    

           

Саставни део овог Уговора чини: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НАЦРТ ГАРАНЦИЈЕ РАДИ УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ 

 

(у даљем тексту ГАРАНЦИЈА) 

 

Корисник ДОО АДТ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ у стечају из Новог Сада, ул. Руђера 

Бошковића 22. МБ:87132119 

 

Ми,___________________________________ (у даљем тексту ГАРАНТОР) смо 

обавештени од стране: (име купца и адреса________________________), (у даљем 

тексту „учесник на јавном надметању“) да је сагласно Огласу о продаји имовине 

стечајног дужника објављеном дана _____________, спреман да учествује на јавном 

надметању ради куповине имовине стечајног дужника. 

 

На захтев Учесника на јавном надметању, _______________ (име купца, 

ми,___________________ (банка), издајемо ову гаранцију на износ од: 

Динара.......................... 

(словима............................................................................) 

 

Којом се неопозиво и безусловно и на ваш први писмени позив обавезујемо, да 

платимо сваки износ до гарантованог износа, ако у свом позиву за наплату наведете да 

ученик на јавном надметању: 

 

- Није изувршио регистрацију, или се регистровао али се није појавио на 

јавном надметању, или  

- Учествујући као једини учесник на јавном надметању, одбио да прихвати 

почетну цену или нико од учесника није прихватио почетну цену 

- Не потпише записник са одржаног јавног надметања,  

- Не уплати депозит на рачун стечајног дужника у року од 48 сати од дана 

одржавања јавног надметања 

- Не потпише уговор у прописаном року а проглашен је купцем 

- Не уплати купопродајну цену у складу са роковима из Огласа а проглашен је 

купцем 

- Ако као други најбољи понуђач на одржаном јавном надметању након 

одустанка проглашеног купца, не уплати депозит на рачун стечајног 

дужника у року од 48 сати од дана када је позван да приступи потписивању 

уговора. 

 

Ваш писмени позив на наплату мора бити адресован на адресу: 

___________________________________________ (адреса банке). 

 

Гаранција истиче 30-ог дана након одржавања јавног надметања, ако је учесник 

проглашен купцем или другим најбољим понуђачем. По истеку рока, односно по 

извршењу обавезе Гаранција ће бити враћена Гарантору. 

На ову Гаранцију примењује се материјално право Републике Србије а у случају спора 

биће надлежан Привредни суд у Београду. 
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Bpcra:

Onuc repera:

Aaryru yntrca:
Bpcra:

Onnc repera:

HauoueHa (reper gera o6jenra):

Aaryu ynnca:

Onttc nanouene:

Aaryu ynrca:

Onnc nanouene:

Aaryru yrrca:

3ABEJIEXEA PETUEI}A O I43BPIIIEILY
3AEEJIEXYJE CE 3AKJbYI{AK T4.14B-2112018 ON,
O 2. O 7, 2 O I 8.|OAI4HE JABHO| I{3BP 1III4TEEA MI4PEJIE
cMI4JbAHI4h JII4TII4HA I43 HOBO| CAIA, y I43BPIIHOM
|IPEI$4ETy y KOME JE I43BPIIIHI4 IOBEPI4JIAU OTII ..;ii
EAHKA CPFI4JA AKIII,IOHAPCKO APyIIITBO HOBI,I CAn;,,"i
HOBI4 CAA, EYIIEBAP OCJIOBObEIbA 6P.80, ME 08603537, 1.,"7
ITPOTI4B I43BP[IHO| AyXHI,IKA MLIJIAH AAMJAHOBI4I,' ,
HOBI{ CAA, )fl. XEJIE3HI4TIKA 8P.23, JMF| 2I10960800025,
PAAI4 HAMI,IPEITA HOBTIAHO| IIOTPAXI{BAI5A I43BptIIHOf
TIOBEPI4OUA, KOJLIM CE OAPEbYJE CIIPOBObEIbE
I'I3BPTIIEISA HA OCHOBY PEIIIEIbA O II3BPTUEISY
ocHoBHor cyAA y HoBoM cAAy IIociLFp. t4.14304t2018
oA 12.03 .20 1 8.|OMHE, II TO yTII4COM PEIIIEIIA O
I43BPrXErby, IPOIIEHOM BPEAHOCTI4, nPOAAJOM
HENOKPETHOCTI4 I4 HAMI4PE}bEM I,I3BPIIIHO|
rroBEPr4ouA I43 r43HOCA AOFr{JEHO| TTPOAAJOM
HEIIOKPETHOCTI4. Y BIIACHI4IIITBY H3BPIIIHO|
AyXHI4KA, y OBI4My yAEnA l/t
22.05.2019
3ABEJIEXEA PETIIEI-bA O I43BPIIIEITY
3AFEJIEXYJE CE 3AKJbYI{AK I4B 31612015 ON,
24.0s.20t8.foIJ.4HE OCHOBHO| CyAA y HOBOM CAAy, y

I43BPIIHOM npE qMETy I43BpilIHOf IIOBEPI4OIIA OTII
EAHKA CPEI4JA AI HOBIA CA'q, EIdIEBAP OCJIOEOSEIf,A
EP.8O, TIPOTIIB I{3BPIIIHO| AYX{TII,IKA MI4JIAHA
AAM JAHOBI4hA I43 tIETp OBAPA4,IFIA, )0I.EEO| PA,UCKA
EP.7^/3, PAAI4 AytA, KOMM CE MEIf,A PEIIIEI-LE O
I43BPIIIEISy OCHOBHOf CyAA y HOBOM CAIy nOCiI.Ep.
149-316/15 OA 16.03.20rs.|OIEHE y nOrnEAy IIPEAMETA r,r
CPEACTBA I43BPUIEIiA, nA CE OApEbyJE CnPOBObEISE
I43BP]IIFIiA 3AEEJIEXEOM JABHE IPOAAJE,
YTBPBI{BAISEM BPE,MIOCTT4 14 JABHOM NPOTAIOM
HENOKPETHOCTI4, Y BJIACH'{ilITBY I43BPIIIHO|
AYXI{I4KA, Y OEI4MY YAEJIA 1/I

t9. t2.2019
9 5 2 -02 - | 3 -090-8 6 I 0 8 /2 0 I 9 : YIIi,IC 3ASEJIEXEE PEIIIEIbA O
I 3BPIIIEISY TI3AEEJIEXEY JABHE TIPOIAJE HA OCHOBY
3AKJbyTIKA IIOC[./EP.I4 .U. | 5 | / 20 | 9 OA | 9 .1 2.20 I 9.fOA.,
IIOAHOCI4nAII 3AXTEBA JABHI,I I,I3BPIIII4TEJ} MP.ByJAAI/IH
MACHI4KOCA Y I,IME MI4POCJIABA EYKBI,IN
26.02.2020
9 52-02-13 -090-9636/2020: VfII{C 3AFEJIEXEE CIIOPA.
TYXEHI4 MI4JIAH AAMJAHOBI4T V MI4]TOPAT NYBYPI4I.
Tyxr4nArl AAT AOO HOBr{ CAI . rrO&rOCr4OrI 3AXTEBA
AAT y CTETIAJy HOBI4 CAA.
28.01.2022

* llrno4 ns 6a3e rrolarara Karacrpa Henorpsrnocfl4.
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Ouuc nanoueue:

AaTM yrrrca:

Ouuc uauouene:

9 52 -02 -6 -09 0 -7 21 8 /2022 : 3ABEIEXEA ll,t rB rrOKpEHyT
IrocTyrIAK 3A npOMEHy HOCI4OIIA ITPABA HA
nocEFHoM AEIy OEJEKTA, IOAHOCIIJTAII 3AXTEBA AnT
IoO HOBI4 CAA y CTEqAry 3ArIpr4MJbEHO V 09:03
qACOBA

07.06.2022
9 5 2 -0 2 - 1 3 -0 9 0 - | 427 0 / 2022 : 3 AEEJIEXEA .IIA JE tIOKpEHyT
TIOCTYNAK 34. YIII4C 3AEEJIEXEE IIOCTOJAIbA
3 AKJbYq KA O CIIP OB Ob EI6Y I43 B P IUEIbA NOCN.EP. 14. HB
| 28 / 2020 OA | 1 .0 s .2022.f oA, noAHOCr4JrAq 3AXTEBA
JABHI4 r43BptrII4TEJb JACHA UyIOBI4A y I4ME MIIJIAHA
IAMJAHOBI4A, 3AIIPI4MjbEHO V I I :07 TIACOBA

O.qeJ6aK II
PETIYEJII{KA CPEI4JA
MT{HHCTAPCTBO TTPABNE
TIPAB OC }IHIT I4H@OPMAIII,IOHI,I CI{CTE M

floAaqrz AocraBJbeHlr eneKTpoHcKI'IM IryreM, r43Bop rloAaraKa je Peuy6nnvKr4 reoAercKr.r 3aBoA,
cBpxayilr.rra: vnpannz rocryrraK- jamru 6elexHux, y npeAMery: yon, 16.09.2022.n y 0g:51, og
crpaHe KopHcHI{Ka: Byrana Camoeuh, Ha ocHoBy: qn. 53 3aroHa o rrocryrrKy yrwrca y Karacrap
HenoKperHocrl{ I4 Bo.qoBa ("C1. ruacuLIK PC", 6p. 4L/2018,9512018, 3ll20l9 u 1512020) u ut i.
Ype46e o ycnoBI'IMa I'B,qaBaILa rBBo.qa H3 nucra HenoKperHocru pr rrucra BoAa r.r3 leoAercror
KaracrapcKor zH0opr'rauHoHof cwcreMa, oA crpaHe jaeunx 6erexnuxa !r feoAercKr.fx opraHu3 a\uja
("Crryx6enlr DracHr.rK PC", 6poj gIlZ0).

AaryM r.r BpeMe npu6aararra rroAaraKa: 16.0g.2022 09:51 :07

Aaryu DKyplparba noAiilaKa: I 5 .09 .2022 02 : 57 :00

HauorrleHa: Irpuxasauu nodat4u y oK,upy odenxa I oduoce ce caMo Ha HenoKpemHocmu xoje cy osHaveHe y oK*upy
Odemxa II.

NAPIIEJIE
Onrutnua: HOBI,I CAA
Krracrapcxa orrurrrHa: HOBI4 CAn II

z 330011 'floepuruna ru2: 5 8 l , ytusa r florec: pybEpA BoruKoBI4hA
Z Bp.aena rapqene: 4, florpurnna u2:233,Haqun xopuruherra 3eMrbHrrrra: 3EMJbI4IIITE IIOI
3|PAIOM 14 APyfI4M OEJEKTOM, Bpcra seuwrrura: fPAICKO ;PA3EBI4HCKO 3EMJ6I4IITE

noAArIr4 O 3fPAAAMAr,I Apy f 14 M f pAb EB I,IH C KI4 M O E JEKTI4MA (O- 6 JEKTI4
AEny nAPuEnE)

V.ruqa: Kyhuu Kyhnu
6poj: uos6poj: Craryc

Ilonpurnua Ha.ruHxopnurherra
rrt2; o6ielcra:

a PybEPA 11-EOUIKOBI4hA
CTAMEEHA 3I-PMA 3,A'

KONEKTI4BHO
CTAHOBAIbE

OEJEKAT YIILICAH I]O
3AKOHY O O3AKOISEIIY

* I,lenog us 6a3e no.qaraKa Kamcrpa HenorpsrHocrr.r.
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rIocEEHr4 AEnOBLI T43AEPAHOT OEJEKTA
O4a6pano noce6nux AerroBa o6jenara I oa 6
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* I,l:soA ro 6a3e noAaraKa Kmacrpa HenoKpsrHocrr4.
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JABHII EEJIE}ITHIIK
Pucro Tpanap
HosH Caa
Marclarrra lopror 10/1

YOII-V:2185-2022
Crpana 1 (eaau)

oBoM r{3BoAy npeAcraarsajy oAIurttMrIaHI.I tlcroBeraH Bn3yeJrH}I

[oAaraKa feoAercxor Karacrapcxor uut[opMarl]Iouor crlcreMa

Peiwn$'urrKor reo,{ercKor 3aBoAa
: l  j  l t '
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Feny$nnna ilp6nja

TIPHBTnAIII{ CyI }' HOI}OM cA{y
?. n. ds4ljl0rg

86.18,2020, {'nAnHe
Honn Cax

}'IIME HAPOJIA

flpnnpeanlt ey;1y Honou*ilruty, cy&njn {t.nnnepaJlasr.rh-Fycon, y npaanuj crsap, ,ryxnoua AATaoo y creuajy l:k:xa Cait, P:lbepa Fomnon+rha Op. aZ. **rri*" Ap. Aff f ylrl,irs*"j;,;y;;;ffi;
Mn'naH Brajxonxh, a,&Bot{&f sr Ho*nr ca"{a, nporrrB ryx(enor l. pena rvrra"liar* Ral\rlJAttoBHBnr lletponapaJl]r]llt' $1orp*a*na 6p. 7, JM$f ?ll09sb80o0?5" vxjN je uy*nnnolliunr ,{parocranPncrNh, aABol(llr sl HoncI. CaAao r{ ryricHor' 2. pega rrannofra,li nvsvpran nr l-lornr CaA;r,Py\epa F*$rr:snha 6p. J.,1. JMri| r70-l9sqg:0*eo" ,ru;n j* uy*oxohnnx :\rexcag**p l*ir.rlr.arBoKar ul Honor Calla, yt yuerrlhe yMeri{aqa ra o'rpi:}r}r'ryx{er{Hx },yKos &ilo l-los}r Ca,r, Iip*heJonasgllh sp' 2, uatHuHn s;r. 08538?31, x;'rju je nynca*ohunx !\,{N.ras fieil$h* a,,:lsr}K&r }e3 6eorp**ta.pa*N yrnpliclLa rlpasa Fjr**Hl4l-urBa H IraKHe]Ae ul're]er BpeJ$rocr fipe.qhrera *n{}pit ?0,3gj;.tdi],S'4llHapa' t{aKoll :]ilxjl'y:le$e ruIas]te paatlpltse' y ;lpHcyc"tsy nyilo*rohiNna oap"*r""r" cTpag&xa ]:l&Koucx$r :tii{,.r'yirHHKa yr{e}!aqa, Aoueo je tana 06.10.?020. rolnue

f IPNCYJ IY

yrBpnyJE 
.cE ouje tyxx;rau B.rracut'tt( Hensxperl{*c.T* * crar.ra * AylJrefis je,l'Hrue, roju cett&J1*3*1 y llonr:u Caly, Ir3'$epa 6ou"nc<inulia fipoj 22, y crau6euol *.p*n" *o Kore$r!{Br{ocr*Hosalbe' Spcrj e'raxca il{.}l+npl+cil2, rrptt*a6poj a, spoj nocefiHora*no4, na npxcnr cnpely.nofipllllrHf 196 nt2 r{ rapsxer xcrja ce Hail&sn y r;o,Xpylvtrv cralt$eile srpa1e 3a KoreKrr{Bgocralroe&lLe, -v l{oson caql, P;,|epa 

. fiourronnli a 6poj' 22, 6prrj ;rpa4e 4, 6p<rj er&)Ka
[gli.rylncfl2, 6poj no*e6sor ;trena l'?*, n$Bpurr4ne 4g'lr?, cne carpafeuo r{a napue;rn 6poi3300/l KO llnsN CaxZ, cee ynr.{ca}{o y JI}{ 6p*i ?47g KO Hor:n Cax l"

CIAgAUyJE C'E lyx6a 'r}:{rgorra y Aery y r*j*r,r je :pa.xrexo .qa ce ry}r{er.mr l. pega osasexe Aanpfi3Ha yrnplerrO Bracl{}ltlt'?'nrl Tyxl{or{e }{a Heilorpe'ruo*'rr{iora n3 npnor fi.ana nrpegs npecy,qp, Kao,1y rynV y roje;u je 'rp*xen* Aa je ryxieuu t.peaa Ay:KaH Aa rpn;' Aa ce y JIH 6poi 247* KO H,r>nu
can2 "{,o3Borrr'r yruauxda npana *rojuHe y pi3, cKH Hos}.r cLa u cBHM j{pyrr{na janunna K}bHrr{Ma
ltfi I{cTI.til HenoKpeT}{ocTH!\f {t"



REPUBLIEKI G EODETSKI ZAVOD
s[uZan zA KATASTAR NEFoKRENToSTI
ZelezniEka br.6
2{000 Novi Sad
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PIB: 100751693 koga zastupa steeajni upravik Lazar Martic,

ZAHTEV ZA UPIS PRAVA VLASNI$TVA
NA OSNOVIJ PRE$UDE

U Novom Sadu, 24.01'2022.godine

ADT DOO Novi Sad u stedaju, Rudera BoSkovicab br'22, mb: 08713219, ovim putem

podnosi zahtev nadleinom katastru da Se u katastru nepokretnosti' a na o3novu

pravosna|ne i izvrgne presuOe p*vreOnog suda u Novom Sadu' posl'br'P'45412019 od

06.10.2019.godine kojom je utvrdeno da"je vlasnik nepokretnosti - stana - dupleks

jedinice, koji se nataziu Novom Sadu, Rudera BoSkovi6a br$ 22, u stambenai zgradi za

kolektivno stanov*n]", uroi et"za poripil+sP2, zgrada broj 4, broj posebnog dela 4, na

prvom spratu, poursin" tgO mZ i garaZe, koia se nitqz-i u podrumu stambene zgrade za

korektivno stanovan]e;; Ni;";; s;du;'R;dera Bobkovica broj 22,braizgrade 4, brojetaZa

pO1+pR1+SpZ, Urii 'posennog deA'C2, povr$in-e 19 f2, sve sagradeno na parceli broj

3300/1 KO Novi sad 2, sve upisano u Lr.r broj 2479 K0 Novi sad 2, upise kao vlasnik

navedenih nePokretnosti'

Pri log: izvod sa sajta APR-a sd 20'1'2022'go'l ine'
presuda piiui"Jpog suda u ttovombadu, posl,br.P.454l2o19 od 06'10'2019'gad'

ReSenje Privrednog suda u Novom $aclu posl.br.P'4 54t2019 od 21 'A1'2022'godine

saklauzulompravosnainost i i izvrSnr:st ipresude'
taksa Po nalogu za uPlatu'
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