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ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ               

Број: 06-201/2017-01 

Датум: 09.11.2017. године  

ЦРНА ТРАВА 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007 и 83/2014 – др.закон),  члана 28. Статута општине Црна Трава 

(„Службени гласник града Лесковца“, број 17/2012), члана 77. Закона о приватизацији 

(„Службени гласник РС“, број 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016) и тачке 3. 

Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-8375/2017 од 31. августа 2017. године, 

Скупштине општине Црна Трава, на својој седници одржаној дана 09.11.2017. 

године доноси 

 

ОДЛУКУ 
 

о давању сагласности на конвертовање потраживања општине Црна Трава у удео у 

капиталу привредног друштва „Трајал корпорација“ а.д. Крушевац 

 

1. Прихвата се Препорука Владе Републике Србије дата Закључком 05 број 023-

8267/2016-1 од 11. октобра 2016. године са Изменама и допунама 05 број 023-

8357/2017 од 31. августа 2017. године и ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се у 

поступку усвајања Унапред припремљеног плана реорганизације (у даљем 

тексту: УППР) субјекта приватизације „Трајал корпорација“ А.Д. Крушевац (у 

даљем тексту: Друштво), потраживања општине Црна Трава према Друштву по 

основу уступљених јавних прихода са стањем на дан 31.12.2016. године, које ће 

бити утврђено записником надлежне организационе јединице Пореске управе, 

конвертује у удео Општине Црна Трава у капиталу Друштва. 

2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се потраживања општине Црна Трава настала у 

периоду после 31.12.2016. године до дана доношења решења о потврђивању 

усвајања УППР-а, које ће бити утврђено записником надлежне организационе 

јединице Пореске управе, конвертују у удео општине Црна Трава у капиталу 

Друштва, у случају усвајања УППР-а. 

3. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

града Лесковца“. 

4. Одлуку доставити Привредном друштву „Трајал корпорација“ А.Д. Крушевац, 

улица Паруновачка 18 V, Министарству финансија – Пореској управи ради даље 

реализације ове Одлуке и архиви. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

____________________ 

 

 


