
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАдСКО  ВЕЋЕ  
Број  40-5/2022-705-11 
дана:17.јуна  2022. године  
НОВИ  САд  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  упућује  
Вам  се  Годишњи  ликвидациони  извештај  са  стањем  на  дан  31. децембар  2021, 
године  Јавног  предузећа  ,,Пословни  простор  Нови  Сад  - у  ликвидацији , 
број : 10/2022 од  31. марта  2022. године, са  Рефератом  и  Закњучком  Градског  већа  
Града  Новог  Сада  број : 40-5/2022-705-11 од  17.јуна  2022. године, с  молбом  да  се  
Годишњи  ликвидациони  извештај  са  стањем  на  дан  3 1. децембар  202 1. године  
Јавног  предузећа  ,,Пословни  простор  Нови  Сад  

- 
у  ликвидацији , број : 10/2022 

од  3 1. марта  2022. године, уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скугјштине  Града  Новог  
Сада  и  да  Скупштина  донесе  Закњучак  у  гјредложеном  тексту . 



На  основУ  чпака  67. тачка  i. Стаа  града  
Новог  сада  ( СлУжбеНи  

лиоТ  града  Новог  Сада , број  11119), поводОМ  разМатрања  
годишњег  

видациОНОГ  веLIЈтаја  са  стањем  на  дан  31. децеМбаР  2021. године  

јавног  nредузећа  ПОСЛОВНИ  простор 1 Нови  Сад  - у
квидациЈИ , 6рој  

1012022 Од  31. Марта  2022. године , Градско  веће  града  
Новог  сада  на  

146. седници  ОД •___2022. године , доноси  

ЗАКј1 уЧАК  

i. Ha основу  члана  142. послоВника  скУпштине 
 Града  Новог  Сада1  

доставгbа  се  председниЦИ  скупштине  грала  Новог  Сада  ГоДишњИ  

идациони  звештај  Са  стањем  На  дан  31. децеМбар  2021. године  јавног  

предузећа  ПОСЛОВНИ  простор,ј  Нови  Сад  - у  
ј1 квидацИјИ , број: 10/2022 оД  

зi. марта  2022. године  са  предлогом  
да  СКУПШТИНа  Града  Новог  

Сада  

размотри  наведени  материјал  и  
ТИМ  поводоМ  закгbУЧИ  

,,скупштина  Града  Новог  Сада  усваја  годИшњи
видациОНИ  

звеiНтај  са  стањеМ  на  дан  зi. 
децембар  2021. године  Јавног  гіредузећа 

 

!іпословни  простор  Нови  СаД  - у  
квидаЦији , број: 1012022 од  зi. Марта  

2022 године. 

ii. за  представника  предлагача 
 на  седниЦИ  скупштине 

 града  Новог  

Сада  и  њенИх  радних  тепа  
одређује  се: 

- Мира  раденовић , чј1ан  градског  већа  Града  
Новог  Сада1  

а  за  поверенике : 

- радован  Иветић , јквИдациОНИ  угlравник 
 И  

- мирјана  МарковИћ 1 в.д. начелника  градске  
угіраве  за  иМовИНУ  и  

им0винск0 правне  послове. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА
ГРАДОНАЧЕЛНИК  

AyTOHONIHA ПОКРАЈИНА  војводИНА
Niилош  вучевић  

ГРАДНОВИСАД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  

НОВОГ  САДА  

Број : 40-5/2022705 ІІ
•

Q(L 

дана: 17.Об .2022.тодине  
НОВИСАД  



РЕФЕРАТ  

скупштина  Града  Новог  Сада  донела  је  Одлуку  о  покретању  
поступка  

ликвидације  Јавног  предузеТiа  Пословни  прсстор  у  Новом  Саду  

( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 70/16 и  72/16) којом  је  покренут  

поступак  ликвидације  Јавног  гіредузе fiа  Пословни  простор  у  Новом  Саду. 

Чланом  2. наведене  одлуке, између  осталог, прописано  је  да  сва  

права, обавезе , одговорности  и  имовину  Јавног  предузећа  коју  
чине  nраво  

својине  на  покретним  стварима , право  коришћења  на  стварима  у  јавној  

својини  новчана  средства  и  друга  имовинска  права  
преузима  Град  Нови  

Сад, као  u да  документацију  настапу  у  раду  Јавног  
предузећа  а  која  

представња  архивску  грађу, лреузима  Градска  управа  
за  имовину  и  

имовинско  - правне  поспове, у  складу  са  законом . Чланом  4. наведене  

одлуке  за  ликвидационог  управНика  именован  је  РадоВаН  
Иветић , стечајни  

управник  и  вештак  за  економску, финансијску  и  област  саобраћаја . Чланом  

11. наведене  одлуке  прописано  је  да  ће  Град  Нови  
Сад  преко  Градске  

управе  за  имовину  и  имовинско  - правНе  послове  
преузети  обавезу  

испуњења  пријавгbених  потраживања  поверилаца . 

Ликвидационu управник  Јавног  предузећа  , пословни  простор  
Нови  

Сад-у  ликвидацији  је  одговоран  за  доставњени  
Годишњи  ликвидациони  

извештај  са  стањем  на  дан  31. децембар  2021. године  Јавног  предузећа  

Пословни  простор 1  Нови  Сад  - у  ликвидацији , број: 10/2022 од  31. марта  

2022. године , а  све  у  складу  са  рачуноводственим  пропuсима  важећим  у  

Републици  Србији . 

ликвидациони  управник  Јавног  предузећа  1ПословНu простор  Нови  

Сад  
- 
у  ликвидацији  доставио  је  Градској  управи  за  имовиНу  

и  имовинско  - 

правне  послове  Годишњu ликвидациони  uзвештај  са  стањем  на  дан  31. 

децембар  2021. године  Јавног  предузећа  пословнu простор  Нови  Сад  - у  

ликвидацији , број: 10/2022 од  31. марта  2022. године, а  Агенцији  за  

привредне  регистре  није  још  увек  доставњен  Извештај  
за  Статистичке  

потребе  за  период  01.01.-31.12.2021. године , као  ни  Редован  годишњu 

финансијски  извештај  за  период  01.01-31.12.2021. године. 

У  доставњеном  Годишњем  ликвидационом  uзвештају  
са  стањем  на  

дан  31. децембар  2021. године  Јавног  предузећа  Пословни  простор  Нови  

Сад  
- 
у  ликвидацији , број: 10/2022 од  31. марта  2022. године , ликвидациони  

управник  утврдио  је: 

- преглед  спорова  који  су  у  току, у  прекиду , под  жалбом  или  

окончани  у  укупној  вредности  од  60.126 хињада  динара . 

Сагласно  члану  537 Закона  о  привредним  друштвима  (,,Сл.Гласник  РС , 

бр.36/2011;99Ј2011;83/2014 - др.закон, 5/2015,44/2018, 95/2018, д1/2019 

109/2021) доставњена  нам  је  и  следећа  документацuја: 



. нлНикА  
- рковић  

- извештај  независноГ  ревизора  на  
дан  31.12.2021. године  који  је  

уздржан  од  изражавања  мишгbења  ОДНОСНО  не  изражава  
мишгbење  о  

финансијсКим  извештајима  јер  није  био  у  могућНосТИ  да  
прибави  

довОгbНО  одговарајућих  ревизорских  
доказа  који  обезбеђују  ОСНОВУ  за  

ревизорсКо  мuшгbење  о  овИм  финансијским  
извештајима  а  урађен  од  

стране  Прва  ревизија  доо  Београд  са  
БилансоМ  стања  на  дан  

31.12.2021. године. ( у  Билансу  стања  су  исказане  позиције  

ванбилансна  актива  и  ванбилансна  
пасива , које  су  у  равнотежи  и  

Билансом  ycnexa за  период  од  о1.0121 - 31.12.21. године  ( празаН), 

као  и  напомене  уз  финансијске  
извештаје  у  складу  са  Правилником  

за  микро  u друга  правна  лица  где  је  исКазало  
да  води  судсКе  спорове  

уКупне  вредности  од  97.925 хигbада  диНара) 

На  осНову  изнетог  предлаже  се  да  
скупштина  Града  Новог  Сада  

донесе  закзЂучак , у  предложеном  тексту . 



Јавно  преузеће  Пословни  простор  
Нови  Сад  

- 
у  ликвидацији  

ул.народнотфронта 5з  
Нови  Сад  
Врој; 10/2022 
дана: 31.03.2022. тодине  

СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Ул. Жарка  Зрењанина  број  2 
Нови  Сад  

Годивіњи  ликвидациони  извештај  
са  стањем  на  дан  31.12.2021. године  

У  складу  са  чланом  537. закона  о  привредним  друштвима  (ІіCn.  гласник  рС , бр. 36/2011, 99/2011, 
83/2014 др.  закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и  109/2021) ликвидациони  управник  
подноси  годишњи  ликвидациони  извештај  Скупінтини  Града  Новог  Сада  на  усвајање. 

Градска  управа  за  имовину  и  имовинско -правне  послове  Града  Новог  Сада  током  2021. године  
није  вршилауплатеу  користјп  Пословни  простор  Нови  Садуликвидацији . 

У  наредној  табели  је  приказан  сnисак  спорова  који  су  у  току, у  прекиду, под  жалбом  или  окончани, 
доставлен  од  стране  Правобранилаштва  Града  Новог  Сада, како  следи; 

Ре  
Судски  број  Тужеви  тужилац  Врста  и  ведност  

спора  Фаза  поступка  
Износобавезепо  
правоснажној  

пресудн  

П-508/16 

Јп  
НОСЛОВНИ  
простор,,  у  

ликв. 

JKІІ  НОВОСАДСКА  
ТОПЛАНА  

Нап.пата  
потраживаі bа  

ВПС:9.312.528,22 
дин. 

Праоснажво  
оковчан, 
ТуЖИЛаЦ  

делнмично  
упео  у  спору  

Треба  да  платимо  
4.482.272І91 са  ззк  
оД  04.02.2016, 

године  + троwкоан  
поступка  у  износу  од  

217.3З1,l4динара  
ЈIОКРЕНУТ  
ИЗВРЈЈІИНИ  

ПОСТУHАК  РАДИ  
НАПЛАТЕ  

2 
1754/14 

ІП  
ПОСЛОВНИ  
ПРОСТОР 1 у  

лика. 

АМВІ NТА -. 
І 4ОЕRNА DОО  

Тужбаради  
утврђивања  и  
стицањебез  

основа, 
ВПС:22.200,873,1 

2 дин. 

Поступакутоку  22.200.873,12дин. 
Наимеглавногду t-д  



п  
1361/12 

п  
ПОСЈІОВНИ  
пРостот  

ЕЛЕКТРОВОЈПОДИН  
АДОО  Нлектротим  

доо  

Наплата  
тІотраживања  

впС:ѕ,250,346,70 
дИн, 

Поступакје  
пІзавоснажно  
окончан  

изгубили  смо  
crwp. 

правобранилаw 
тв0 нег4а  

податак  да  ли  
су  дуговања  
измирена  

треба  да  платимо  
41.647,48 

4 2195/201 
4 

ЈП  
,Послопни  
ПРОСТОРу  

лнкв. 

ДУГНАНКА  
ЈАКОВЈbНЋ  

Ради  стицања  
безоснова, ВПС: 

607.355,04 

ПостугІакјеу  
прекиду  

5 П-447/17 

ЈП  
пословни  
ГIРОСТОРу  

ликв, 

ЈКП  ГРАДСКО  
ЗЕЛЕНИЛ .О  НОВИ  

СФјД  

Ради  
утврђивања  

ВПС  
15.597.097,02 

Постулак  
правоснажно  
окончан . 

изгубилисмо  
спор  

Главница  
15.597.097,02 ДиН, И  
троші(ОВИ  поступка  

867.170,О0дигL 

п- 
1066/14 

Јп  
пословни  
ПРОСТОРу  

ликв. 

мугпицкидраган  

Тужба  ради  
утбрђења  

ДИН  

Тужба  
nравоснажно  
одбијена. На  

пресуду  
изјавbена  
ревизија  од  

сграие  тужиоца. 

0,00 

7 1284/201 
6 

ЈП  
ПОСЛОВНИ  
ПРОСТОР  у  

ликв. 

МАЈТА  вЕЛИКА  
КЊИГА  ДоО  

Ради  утврђ. 
ништавости  

Одлуке, уговора, 
меницаиприв . 

мера  

Правоснажно  
окончан, 
тужилац  је  
добиоспор  

Треба  да  платимо  
трошкове  псступка  

у  износу  од  
42.20,00дин  

п. 
1304/16 

Јп  
пОСЛОВНИ  
ПРОСГОР  у  

ликв  

МАЛА  ВЕЛИКА  
КЊИГАДОО  

Ради  утврђ. 
ништавости  
споразума  и  
прнв.мера  

ВПС: 100.000,00 
дин. 

Правоснажно  
ок0нчан1  
тужилацје  
добио  спор  

Треба  да  платимо  
трошкове  поступка  

уизносуОд  
59.250,00 днв  

П- 
931/2020 

ЈП  
,ПОСЛОВНИ  
ПРОСТОРу  

ликв, 

ИНТЕРПРОТРЕС  
ИНЖЕЊЕРИНГДОО  

Накнада  штете  
ВГІС:972.347,02 

Дин. 

Поступак  по  
жал  б  и. 

првостеnеном  
пІ)есудои  
усвојен  

тужбени  захтев. 
На  пресуду  
ИЈавЈhена  
жалба. 

треба  да  платимо  
972.347,о2 динса  
приладајућом  ззк. 

10 
Г1 

9465/201 
8 

ДРАТОЈЛОВИ  
Ћ  НИКОЛА  

јп  пословни  
пРОСТор I  улИкв, н  
ГРАД  НОви  САД  

Накиада  штете  
ВПС: 

6.034,955,72 
дин. 

Поступак  по  
жалби. 

Првостепеном  
nресудом  
делнмичн Q 
усвојен  

противгужбени  
захтев. На  
пресуду  

Јп ,ПОСЛОВНИ  
ПРОСТОРуликв .и  
ГРАД  НОВИ  САД  
обавезани  да  

противтужиоцу  
соЈјидарно  исплате  

4.О23.30381 дин. 



изјавлеа  
жалба. 

Како  је  чланом  40. став  4 закона  о  привредним  друштвима  ССл. гласник  РС , бр. 36/2011, 

99/2011, 83/2014 - 
др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и  109/2021) лредвиђено  да  

друІнтво  не  може  донетн  одлуку  о  окончању  ликвидације  пре  правноснажног  окончања  
свих  

лоступака  који  за  правну  лоследитху  Моту  имати  било  какву  обавезу  друиЈтва  и  измирења  свих  
тих  

обавеза, настаа)bа  се  поступак  ликвидације  до  извршења  сих  обавеза  друштва  у  ликвидацији . 

Ликвидациони  управник  Јавног  предузећа  
Ч! простор  Нови  Сад  -уликвидацији  

адован  Иветић  

., 

3 
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