Република Србија
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-159/2018-01
Датум: 01.08.2018. године
ЦРНА ТРАВА
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), 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
7. Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-3611/2018-01 од 19. априла 2018. године,
Скупштине општине Црна Трава, на својој седници одржаној дана 01.08.2018.
године доноси

ОДЛУКУ
о давању сагласности на конвертовање потраживања општине Црна Трава у удео у
капиталу Привредног друштва „Симпо“ а.д. Врање
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се у поступку усвајања Унапред припремљеног
плана реорганизације (у даљем тексту: УППР) субјекта приватизације Привредног
друштва „Симпо“ а.д. Врање, МБ 07105681 (у даљем тексту: Субјект
приватизације), потраживање општине Црна Трава према Субјекту приватизације
по основу уступљених јавних прихода са стањем на дан 31. децембар 2017. године,
са припадајућом каматом до 19.04.2018. године, у висини од 20.167,12 динара,
утврђеној од стране Пореске управе Министарства финансија Републике Србије,
конвертује у трајни улог Општине Црна Трава у капиталу Субјекта
приватизације, у случају усвајања УППР-а.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
града Лесковца“.
3. Одлуку доставити Привредном друштву „Симпо“ а.д. Врање, улица Радничка број
12, Министарству финансија – Пореској управи – Центар за велике пореске
обвезнике, Београд, Краља Милана број 5 и архиви.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Субјект приватизације се дана 21.06.2018. године обратио општини Црна Трава
обавештењем о поступку реорганизације у коме се налази, притом тражећи доношење
одлуке којом се даје сагласност за конверзију потраживања општине Црна Трава, по
основу уступљених јавних прихода, у удео у капиталу Субјекта приватизације. У прилогу
дописа достављени су фотокопије:
Закључка Владе РС 05 број 023-3611/2018-01
решења Привредног суда у Лесковцу, посл.број 10. ст.8/2018
дописа Пореске управе – Центар за велике пореске обвезнике, број ЦВП-433-19962/2018-К6013 и
- дела записника Пореске управе – ЦВПО, који се односи на дуговања Субјекта
приватизације према општини Црна Трава.
Увидом у фотокопију решења Привредног суда у Лесковцу, посл.број 10. ст.8/2018
утврђено је да је дана 18.05.2018. године покренут поступак за испитивање испуњености
-

услова за отварање поступка стечаја у складу са Унапред припремљеним планом
реорганизације над стечајним дужником „Симпо“ а.д. Врање, улица Радничка 12, МБ
07105681, ПИБ 100549457 (тачка 1).
Увидом у фотокопију Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-3611/2018-01
од 19.04.2018. године утврђено је да је у тачки 1. и 2. прописано да се Влада РС упознала
са Извештајем о УППР-у Субјекта приватизације, те да су државни повериоци дужни да,
као меру УППР-а, конвертују потраживања према Субјекту приватизације са стањем на
дан 31.12.2017. године, у трајни улог у капиталу Субјекта приватизације, у случају
усвајање УППР-а. У тачки 7. Закључка прописано је да ће надлежни органи јединица
локалне самоуправе у поступку усвајања УППР-а донети одлуке којима се даје сагласност
да се потраживања локалних самоуправа према Субјекту приватизације, по основу
уступљених јавних прихода, са стањем на дан 31.12.2017. године, са припадајућом
каматом до дана доношења Закључка, која ће бити утврђена записником надлежне
организације Пореске управе, конвертују у удео локалне самоуправе у капиталу Субјекта
приватизације.
Увидом у фотокопију записника о стању дуга на дан 31.12.2017. године са
припадајућом каматом до 19.04.2018. године сачињеног од стране Министарства
финансија - Пореске управе – Центра за велике пореске обвезнике, број ЦВП-433-123673/2017-Ј6013 од 04.06.2018. године утврђено је да укупан дуг Субјекта приватизације
према општини Црна Трава, са стањем на дан 19.04.2018. године (тј. дуг са стањем на дан
31.12.2017. године увећан за камату до доношења Закључка Владе РС, односно до
19.04.2018. године) износи 20.167,12 динара и то:
-

дуг на дан 31.12.2017. године – 14.698,87 динара
камата на дан 31.12.2017. године - 4.880,19 динара и
камата обрачуната од 01.01.2018. до 19.04.2018. године - 588,06 динара.

Полазећи од члана 77. Закона о приватизацији којим се:
у ставу 1. прописује да се у поступку приватизације може спровести конверзија
потраживања поверилаца у трајни улог субјекта приватизације, ако Влада
донесе одлуку о конверзију државних поверилаца у трајни улог субјекта
приватизације,
- у ставу 2. прописује да су државни повериоци дужни да конвертују
потраживања у капитал ако је Влада донела одлуку из става 1. истог члана, те
- у ставу 3. прописује да се одлука о конверзији може донети када је донета
одлука о моделу приватизације продајом капитала или стратешким
партнерством путем докапитализације или као мера УППР, у складу са законом
којим се уређује стечај,
као и члана 2. тачка 28. став 1. Закона о приватизацији, којим је прописано да се државним
повериоцима сматрају и јединице локалне самоуправе, Скуштина општине Црна Трава, је
у поступку реализације Закључка Владе РС 05 број 023-3611/2018-01 од 19. априла 2018.
године, донела одлуку као у диспозитиву.
-
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Јоца Митић
____________________

