
 На основу чл. 77. Закона о приватизацији ('''Службени гласник РС'', бр.83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016-

аутентично тумачење), члана 67. став 4. тачка 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији 

(„Службени гласник РС'', бр. 80/02...95/18), члана 157. став 1. тачка 9. Закона о стечају („Службени гласник РС'', 

бр.104/09...95/18), Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-3611/18-1од 19.04.2018. и чл.40. ст. 1, тачка 42.  

Статута општине Дољевац (''Службени лист града Ниша'', бр. 127/18),  

Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана  20.09.2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ОПШТИНЕ 

ДОЉЕВАЦ У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СИМПО“А.Д. ВРАЊЕ 

Члан 1. 

Скупштина општине Дољевац је сагласна да се потраживања општине Дољевац од Привредног друштва 

„СИМПО“А.Д. ВРАЊЕ, (у даљем тексту: Субјекат приватизације) матични број: 07105681, ПИБ: 100549457 у 

складу са предложеном мером  Унапред припремљеног плана реорганизације (у даљем тексту:УППР), конвертује 

у трајни улог општине Дољевац у капиталу Привредног друштва „Симпо“  а.д. .Врање по основу јавних прихода 

насталих закључно са 31.12.2017. године са каматом до дана 19.04.2018. године 

Конверзија се врши по основу неплаћеног припадајућег дела пореза на зараде у оквиру обједињене наплате, 

рачун број: 711111/4848 од следећих износа и то: износа од 2586,64 динара главног дуга, и обрачунате камате на 

овај приход у износу од 955,45 динара, што укупно  износи 3,542,09 динара  

Износ за конверзију је  утврђен у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 023-3611/2018-1 

од 19.04.2018. и доставом података Министарства финансија-Пореске управе-Сектора за наплату бр: 000-433-00-

01282/2018-Ј086-12 од 31.07.2019. наложено је СО Дољевац да донесе одлуку о конверзији потраживања која 

припадају општини Дољевац као уступљени приход, а у складу са горе наведеним Закључком Владе. 

 

Члан 2. 

Конверзија потраживања  доспелих на дан 31.12.2017. године, по основу неизмирених уступљених јавних 

приход од  Субјекта приватизације спровешће се као мера реализације усвојеног и правоснажног Унапред 

припремљеног плана реорганизације Субјекта приватизације. 

 

Члан 3. 

Ова одлука се доноси на основу следећих аката  којима се доказује испуњеност услова у складу са чланом 

77. 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: 023-3611/2018-1 од 19.04.2018. 

2. Достава података Министарства финансуја ,Пореске управе – Сектора за наплату број: 000-433-00-01282/2018-Ј086-

12 од 31.07.2019. 

Члан 4. 

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

приватизације. 

Члан 5. 

Ову одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ниша''. 

 

Број:02-142 

Дана: 20.09.2019. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

Председник 

Дејан Смиљковић 

 

 



 

О Б Р А З Л О  Ж Е Њ Е 

I - Правни основ за доношење Одлуке  о конверзији потраживања по основу неизмирених изворних прихода 

општине Дољевац у трајни улог у капиталу субјекта приватизације „СИМПО“А.Д., ВРАЊЕ садржан је у члану 

77. Закона о приватизацији ('''Службени гласник РС'', бр.83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016-аутентично 

тумачење), члану 67. став 4. тачка 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник 

РС'', бр. 80/02...95/18), члану 157. став 1. тачка 9. Закона о стечају („Службени гласник РС'', бр.104/09...95/18), 

Закључку Владе Републике Србије 05 Број: 023-3611/18-1 од 19.04.2018. и члану 40. ст. 1, тачка 42.  Статута 

општине Дољевац (''Службени лист града Ниша'', бр. 127/18) 

II- РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  ОДЛУКЕ  

Одредбама члана члана 67. став 4. тачка3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени 

гласник РС'', бр. 80/02...95/18), прописано је да се пореска обавеза може намирити конверзијом потраживања по 

основу пореза у трајни улог у капиталу пореског обвезника, на начин и под условима које пропише Влада. 

У циљу реализације Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-3611/2018-1 од 19.04.2018. године , којим је 

дата сагласност да се изврши конверзија потраживања Републике Србије, по основу јавних прихода насталих у 

периоду до 31.12.2017. са каматом до дана 19.04.2018. године, према пореском обвезнику „Симпо“ а.д. Врање, 

Министарство финансија - Пореска управа - Сектор за наплату, доставио је податке о износима уступљених 

јавних прихода за општину Дољевац , како би СО Дољевац донела одлуку  конверзији потраживања, а у складу са 

горе наведеним закључком. 

 

 


