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 Поштовани, 
 
 Агенција за борбу против корупције, на основу овлашћења прописаних одредбама чланова 
5 и 25 Закона о Агенцији за борбу против корупције, поступа по представкама правних и 
физичких лица и у обављању послова из свог делокруга сарађује са државним органима и 
организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и 
другим правним лицима. 
 Поводом представке која за предмет има поступак приватизације, односно продају 
друштвеног капитала субјекта АТП “Војводина” купцу Илији Девићу, контролу извршења 
уговорних обавеза те раскид уговора о продаји, као и друга поступања и акте државних органа 
током својинске трансформације, обраћамо Вам се као лицу које се у поступку рада суда стара о 
спровођењу и правилној примени Пословника суда, у складу са Судским пословником и 
Пословником о уређењу и раду Врховног касационог суда.  
 Дана 9. маја 2013. године Врховни касациони суд донео је пресуду под посл. бројем Прев. 
58/2013 и Пзз. 1/2013, одлучујући о ревизији туженог Града Новог Сада, изјављеној против 
пресуде Привредног апелационог суда 2Пж. 6028/12 од 31.01.2013. и захтеву за заштиту 
законитости Републичког јавног тужилаштва Гт-I-235/13 од 14.03.2013. против пресуде 
Привредног суда у Новом Саду П. 4597/2010. Тужилац у предмету је АТП “Војводина” АД Нови 
сад, на чијој страни, као умешач у поступку је подносилац представке, Илија Девић.  
 Имајући у виду одредбе пословника којима се регулише редослед решавања предмета, 
начин на који се одвија рад Врховног касационог суда у већима, изношење предмета од стране 
судије известиоца, евентуално уписивање усвојеног правног схватања у евиденцију судске праксе, 
молимо да нам у року од 15 дана доставите напред наведене и остале податке о раду судског већа 
у конкретном предмету, датуму задуживања, већања, изношења предмета од стране судије 
известиоца. Такође, молимо да нас известите уколико сматрате да је Пословник суда, приликом 
доношења горенаведене пресуде, у свему правилно спроведен и примењен. 
 
                    ДИРЕКТОР 
 
                             Татјана Бабић 
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