
 На основу члaна77.ст.1.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...108/16), члана 157. став 1. тачка 9. Закона о стечају („Службени гласник РС'', 
бр.104/09...83/14), Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-3362/16 од 25.03.2016. 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  10.10.2017. год., донела је  
 

 

ОДЛУКУ 
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ОПШТИНЕ 

ДОЉЕВАЦ У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ГП„МОСТОГРАДЊА“ А.Д. БЕОГРАД 

 
Члан 1. 

Скупштина општине Дољевац је сагласна да се потраживања општине Дољевац од субјекта приватизације 
Грађевинског предузећа „Мостоградња“ – акционарско друштво Београд, (у даљем тексту: Субјекат 
приватизације) матични број:07023251, ПИБ: 100002225 у складу са предложеном мером  Унапред припремљеног 
плана реорганизације (удаљем тексту:УППР), конвертујеса стањем на дан 31. августа 2015. године, у трајни улог 
у капиталу Субјекта приватизације. 

Конверзија се врши по основу неплаћеног припадајућег дела пореза на имовину обвезника који воде 
пословне књиге  у износу од 379,97 динара, и обрачунате камате на овај приход у износу од 114,3 динара, по 
основу неплаћеног припадајућег дела комуналне таксе за истицање фирме у износу од 139.646,23динара и 
обрачунате камате на овај приход у износу од 25.157,68 динара, и накнаде за коришћење грађевинског земљишта 
у износу од 2,731.513,95 динара и обрачунате камате у износу од 5,468.427,3 динара, што укупно износи 
8,365.239,43 динара.  

Износ за конверзију је  утврђен у складу са Решењем привредног суда у Београду Посл.бр.1. Рео. 14/2016 
год од 23.09.2016. годинеи УППР-ом Грађевинског предузећа „Мостоградња“ а.д. Београд. 

 
Члан 2. 

Конверзија потраживања доспелих са стањем на дан 31. август 2015. године у трајни улог општине 
Дољевац у капиталу привредног друштва Грађевинског предузећа „Мостоградња“ а.д. Београд, по основу 
неизмирених  изворних јавних прихода, 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 77. ст.1. 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: 023-3362/16 од 25.03.2016  
2. Решења привредног суда у Београду Посл.бр.1. Рео. 14/2016 год од 23.09.2016. године  
3. УППР-а Грађевинског предузећа „Мостоградња“ а.д. 
 

Члан 4. 
 Одлука ступа на снаг даном доношења. 
 

Члан 5. 
Ову одлуку доставити Министарству привреде, Министарству финансија-Пореској управи и субјекту 

приватизације. 
 
 
 
 



Члан 6. 
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града Ниша''. 
 

Број:433-38 
Дана: 10.10.2017. год. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
Председник 

Дејан Смиљковић 
 
 

 

 

 


