
На основу члана 471. Закона о привредним друштвима (даље: Закон), дана 21.10.2022. 

године, Одбор директора привредног друштва ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ САД, 

Марка Миљанова бр. 15, Нови Сад, МБ: 08008418, ПИБ: 100452835 (даље: Друштво), за 

давање одобрења на располагање имовином велике вредности, Скупштини акционара 

Друштва, као саставни део материјала за редовну седницу Скупштине акционара која је 

заказана за 02.12.2022. године, подноси следећи: 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О УСЛОВИМА 

ПОД КОЈИМА СЕ РАСПОЛАЖЕ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

ОБАВЕЗЕ ДРУШТВА ПРЕУЗЕТЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О КУПОПРОДАЈИ 

НЕПОКРЕТНОСТИ: 

 

Друштво је обавезано да пренесе право власништва над објектима који се налазе на 

парцели 8551/2 К.О. Нови Сад I, као и да уступи право коришћења на наведеној парцели. 

Да сноси 50% трошкова насталих по основу пореза на пренос апсолутних права. 

Да уклони постојеће објекте и припреми парцелу за изградњу. 

 

ОБАВЕЗЕ ДРУШТВА ПРЕУЗЕТЕ ЗАКЉУЧЕНИМ ПРЕДУГОВОРОМ О 

КУПОПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ: 

 

Уколико се за то стекну тржишни услови, Друштво је обавезно да изврши откуп суседних 

парцела по цени која одговара противвредности до 22% од изграђености предвиђеној на 

тим парцелама, а како би се формирала јединствена грађевинска парцела са парцелом 

Друштва 8550/2 К.О. Нови Сад I. 

 

ОБАВЕЗЕ КУПЦА ГАЛЕНС ИНВЕСТ Д.О.О. НОВИ САД ПРЕУЗЕТЕ ЗАКЉУЧЕНИМ 

УГОВОРИМА О КУПОПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ: 

 

Да исплати Друштву део купопродајне цене у новцу до износа од 1.000.000,00€ 

Да пренесе Друштву 22% нето изграђене надземне површине или новчану противвредност 

добијену из продаје тих простора од будућих изграђених објеката на парцели 8551/2 или 

парцелама насталим из наведене парцеле умањеним за већ исплаћених 1.000.000,00€ по 

паритету 1м2=1400€ и за евентуална преузета подземна паркинг места по паритету 1м2 

стана=2,5м2 подземног паркинг места, као и за евентуалне извршене накнадне уплате. 

Да изврши конверзију право коришћења на земљишту у право својине 

Да скине заштиту успостављену од стране градског Завода за заштиту споменика 

Да изгради стамбено – пословни комплекс на наведеној парцели у року од 24 месеца од 

дана правноснажне грађевинске дозволе, а који се може продужити за максимално 60 

дана. 

 

 

 

 



ОБАВЕЗЕ КУПЦА ГАЛЕНС ИНВЕСТ Д.О.О. НОВИ САД ПРЕУЗЕТЕ ЗАКЉУЧЕНИМ 

ПРЕДУГОВОРОМ О КУПОПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ: 

 

Уколико се за то стекну тржишни услови, обавезан је да преузме парцелу 8550/2 К.О. 

Нови Сад I, а да пренесе Друштву 22% нето изграђене надземне површине или новчану 

противвредност добијену из продаје тих простора од будућих изграђених објеката на 

парцели 8550/2 или парцелама насталим из наведене парцеле умањеним за евентуална 

преузета подземна паркинг места по паритету 1м2 стана=2,5м2 подземног паркинг места, 

као и за евентуалне извршене накнадне уплате. 

Уколико на осталим парцелама које је потребно откупити да би се са наведеном парцелом 

формирала јединствена грађевинска парцела Друштво постигне цену која је мања од 22% 

од изграђености предвиђеној на тим парцелама, Купац је обавезан да разлику до 

предвиђених 22% на тим парцелама пренесе Друштву. 

 

 

 Председник Одбора директора: 

  

 _________________________ 

 Душан Исаков 


