
  

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. тачка3. 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: 023-11098/18 од 12.11.2018. и чл.40. ст. 1, тачка 42.  

Статута општине Дољевац (''Службени лист града Ниша'', бр. 127/18 и 91/19), 

Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана 10. марта 2020.  год., донела је 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ОПШТИНЕ 

ДОЉЕВАЦ У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ДРУШТВА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ИНВАЛИДНОСТИ И РАДНО 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА  

“ЗАШТИТНА РАДИОНИЦА“ Д.О.О. БЕОГРАД 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци  о конверзији потраживања по основу неизмирених изворних прихода општине Дољевац у 

трајни улог у капиталу друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида Заштитна 

радионица“ д.о.о Београд („Службени лист  града Ниша“ бр. 13/19 ) члан 1. мења се и гласи: 

„Члан 1. 

Скупштина општине Дољевац је сагласна да се потраживања општине Дољевац од субјекта приватизације 

Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида “ЗАШТИТНА РАДИОНИЦА“ Д.О.О. 

БЕОГРАД, (у даљем тексту: Субјекат приватизације) матични број: 2034386, ПИБ: 103876373 у складу са 

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

на дан 31.05.2018. године у трајни улог у капиталу Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање 

инвалида  “ЗАШТИТНА РАДИОНИЦА“ Д.О.О. БЕОГРАД. 

Конверзија се врши по основу неплаћеног припадајућег дела пореза на зараде рачун број: 840-711111843-

52  и обрачунате камате у укупном износу од 233.810,75 динара. 

Износ за конверзију је  утврђен у складу са Закључком Владе Републике 05 Број: 023-11098/2018 од 

20.11.2018, и Одлуком о промени структуре основног капитала Друштва смањења код члана Републике Србије а 

повећања код локалних самоуправа 142-19-1595 од 04.12.2019.“ 

 

Члан 2. 

У члану 3.  Одлуке, у ставу 1. тачка 2. мења се и гласи:  

„2. Одлукe о промени структуре основног капитала Друштва смањења код члана Републике Србије,  а 

повећања код локалних самоуправа 142/19-1595 од 04.12.2019.“ 

 

Члан 3. 

У осталом делу Одлука остаје не промењена. 

 

Члан 4.  

Одлуку објавити у ''Службеном листу града Ниша''. 

 

Број: 433-19 

Дана: 10. март 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

Председник 

Дејан Смиљковић 


