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 2а и члана 115. Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС'', бр. 80/02...108/16), члана 157. став 1. тачка 6. Закона о стечају („Службени гласник РС'',
бр.104/09...44/18), Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-6581/18 од 12.07.2018. и чл.37. ст. 1, тачка 7. и
14. Статута општине Дољевац (''Службени лист града Ниша'', бр. 69/08, 89/10, 14/12, 32/12, 70/12, 57/13, 9/14,
26/15, 99/15, 100/16 и 75/18),
Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана 11.10.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ОД СУБЈЕКТА
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
“ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА“ Д.О.О. БЕОГРАД
Члан 1.
Скупштина општине Дољевац је сагласна да се потраживања општине Дољевац од субјекта приватизације
“ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА“ Д.О.О. БЕОГРАД, (у даљем тексту: Субјекат приватизације) матични
број: 20034378, ПИБ: 103874351 у складу са предложеном мером Унапред припремљеног плана реорганизације
(у даљем тексту:УППР), отпишу са стањем на дан 31.12.2017. године,
Отпис се врши по основу неплаћеног припадајућег дела пореза на зараде рачун број:
840-711111843-52 од следећих износа и то: износу од 55.595,50 динара главног дуга, и обрачунате камате
на овај приход у износу од 23.653,40 динара, што укупно износи 79.248,90 динара као и по основу неплаћеног
припадајућег дела пореза на зараде у оквиру рачуна Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку: број: 8404848-37 у износу од 49.919,37 динара главног дуга и обрачунате камате на овај приход у износу од 4.150,07 динара,
што укупно износи 54.069,43 динара.
Износ за отпис је утврђен у складу са Закључком Владе Републике 05 Број: 023-6581/18 од 12.07.2018,
Записником број: 47-3-797/18 од 08.03.2018. год. и спецификацијом уз исти записник.
Члан 2.
Отпис потраживања доспелих на дан 31.12.2017. године, по основу неизмирених уступљених јавних
приход од „Друштва за одржавање зграда“ д.о.о. Београд, 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 20/2016аутентично тумачење):
1. Закључка Владе Републике Србије 023-6581/18 од 12.07.2018.
2. Записника број: 47-3-797/18 од 08.03.2018. год.
3. Спецификације уз записник број: 47-3-797/18 од 08.03.2018. год.
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: 433-17
Дана: 10.11.2018. год.
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