












АДВОКАТ 
НЕБОЈША ЂОКИЋ 

11 000  Б е о г р а д,  ул. Немањина бр.4 
тел: 011/3611-561, факс: 011/3629-607, 

_________________________________________________________________________________________________________ 
АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ,,ВОЈВОДИНА,, АД НОВИ САД ,  
21000 НОВИ САД 
Ул.Пут новосадског партизанског одреда 1а, 
 
Поштовани, 
 
Као пуномоћник Илије Девића, користим прилику да вас обавестим да смо дана 
28.08.2017.године поднели тужбу Привредном суду у Новом Саду ради утврђивања 
ништавости уписа заложног права-хипотеке разлучног повериоца ЦРЕДИТ 
АГРИЦОЛЕ БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД која је уписана на вашој имовини као 
стечајног дужника. 
 
 Доказ: Тужба 
 
Разлог подношења тужбе лежи у чињеници да сте у новинском чланку у новинама 
,,Блиц,, објавили оглас којим продајете имовину АТП ,,Војводина,, ради намирења 
стечајних повериоца. 
 
Сматрамо да би продаја ваше имовине имала далекосежне последице, којим би се 
нанела ненадокнадива штета, не само АТП ,,Војводини,,, већ и осталим повериоцима, 
којима се кроз овакву продају, наноси директна штета, из разлога што би повериоци 
продајом ,,Новог сервиса за аутобусе,, и осталих некретнина у Вашем власништву, 
остали у потпуности ненамирени. 
 
Напомињем, да су се сви стечајни повериоци Планом реорганизације и у стечајном 
поступку, сагласили да се са продајом  имовине застане до завршетка постојећих 
парничних поступака који се воде пред Привредним судом у Новом Саду.  
 
У том смислу се преко вештачења Машинског факултета у Београду  и судског 
вештака економске струке Јована Драгаша, дошло до висине штете која премашује 
износ од 62 милиона ЕУР и заиста је чудна одлука одбора повериоца, односно вашег 
управног тела да се имовина у овој фази стечаја и поменутих парничних поступака, 
продаје за 3 милиона ЕУР.  
  
Зато апелујемо на руководство АТП ,,Војводине,, да прекине са продајом оглашене 
имовине до правоснажног окончања поменутих парница, чијим позитивним  
исходом ће се намирити стечајни повериоци у пуном износу и на тај начин 
омогућити  АТП ,,Војводини,, да изађе из стечаја и настави са вршењем привредне 
делатности као активно и ликвидно привредно друштво. 
 
У Београду дана 29.08.2017.године    пуномоћник Илије Девића 
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