
 На основу чл.76.ст.1. и 3.Закона о приватизацији ('''Службени гласник РС'', бр.83/2014, 
46/2015, 112/2015 и 20/2016-аутентично тумачење), члана 115. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Службени гласник РС'', бр. 80/02...108/16), Закључка Владе Републике 
Србије 05 Број: 023-8410/15 од 23.08.2015. и чл.37. ст. 1, тачка 7. и 14. Статута општине Дољевац 
(''Службени лист града Ниша'', бр. 69/08...100/16),  

Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана 31.07.2017. год., донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ОД 

СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ЗГОП А.Д. НОВИ САД 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Дољевац је сагласна да се потраживања општине Дољевац од 
субјекта приватизације Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП а.д. Нови 
Сад, (у даљем тексту: Субјекат приватизације) матични број 08024596, ПИБ 101889981 у складу са 
предложеном мером  Унапред припремљеног плана реорганизације (удаљем тексту:УППР), 
отпишу са стањем на дан 31.12.2016. године, ако се у поступку приватизације прода капитал 
субјекта приватизације. 

Отпис се врши по основу неплаћеног припадајућег дела пореза на зараде од следећих 
износа и то:80% од 126.845,97динара, што износи 101.476,77 динараи обрачунате камате на овај 
приход у износу од 80% од 87.405,25 динара, што износи 69.924,20 динара као и по основу 
неплаћеног припадајућег дела пореза на зараде у оквиру обједињене наплате пореза и доприноса у 
износу од 80% од 63.279,79динара што износи 50.623,83 и обрачунате камате на овај приход у 
износу од 80% од 24.909,10 динара, што износи 19.927,28 динара, што од укупногизноса 
од302.440,11 динараприпадајући деоод 80% износи 241.952,08 динара. 

Износ за отпис је  утврђен у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 023-
8410/2015 од 13.08.2015, Спецификацијом обавеза пореза на зараде по територијама на дан 
31.12.2016. године сходно Закључку Владе 05 број 023-8410/2015 од 13.08.2015. године. 

Члан 2. 

Отпис потраживања доспелих на дан 31.децембра 2016. године, по основу неизмирених 
уступљених јавних прихода,од Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП 
а.д. Нови Сад, спровешће се као мера реализације усвојеног и правоснажног Унапред 
припремљеног плана реорганизације привредног друштва. 

Члан 3. 

Ова одлука се доноси на основу следеће документације којом се доказује испуњеност 
услова у складу са чланом 76. ст.3.и 4. Закона о приватизацији (''Службени гласник РС'', 
бр.83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016-аутентично тумачење): 

1. Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-8410/2015 од 13.08.2015. 

2. Спецификације обавеза пореза на зараде по територијама на дан 31.12.2016. године сходно 
Закључку Владе 05 број 023-8410/2015 од 13.08.2015.3. 



3.Обавештења Пореске управе – Филијале Нови Сад 1 број: 2231-435-00-00206/2017-Ј2А07-17 од 
07.06.2017. године о отпису дуга пореског обвезника ЗГОП а.д. Нови Сад ПИБ 101889981, 
матични број 08024596. 

Члан 4. 

Ову одлуку доставити Министарству привреде, Министарству финансија-Пореској управи 
и субјекту приватизације. 

 

Члан 5. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града Ниша''. 

 

Број:433-24 

Дана: 31.07.2017. год. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

Председник 

Дејан Смиљковић 

 

 

 

 

 


