Скупштина општине Велико Градиште на 14. седници одржаној 18.12.2017. године, на основу члана 25
Статута општине Велико Градиште (''Општински службени гласник'', бр. 9/08, 5/2014, 5/2016 и 28/2016),
члана 76. став 3. и члана 77. Закона о приватизацији (‘’Службени гласник РС’’, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и
20/16-аутентично тумачење), члана 2а и 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) и Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-3362/2016 од
25. марта 2016. године, донела је

Одлуку о отпису потраживања доспелих за период од
1. септембра до 31. децембра 2015. године и конверзији потраживања доспелих
на дан 31. августа 2015. године
по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода општине Велико
Градиште у трајни улог у капиталу Привредног друштва
ГП ‘’Мостоградња’’ АД из Београда
Члан 1.
Потраживања општине Велико Градиште, настала по основу неизмирених изворних и уступљеих
јавних прихода, привредног друштва грађевинског предузећа ГП ''Мостоградња'' а.д. из Београда, у укупном
износу од 892.013,00 динара, доспела са стањем на дан 31. август 2015. године, конвертују се у трајни улог
општине Велико Градиште у капиталу привредног друштва ГП ''Мостоградња'' а.д. из Београда и то:
1) уступљени јавни приходи у укупном износу од 868.116,35 динара:
-порез на зараде (укључујући порез на зараде у оквиру рачуна обједињене наплате пореза и доприноса) у
износу од 868.116,35 динара са стањем на дан 31.08.2015. године.
Члан 2.
Потраживања општине Велико Градиште, настала по основу неизмирених изворних и уступљених
јавних прихода, привредног друштва ГП ''Мостоградња'' а.д. из Београда, у укупном износу од 23.896,65
динара доспела за период од 1. септембра до 31. децембра 2015. године отписују се, и то:
1) уступљени јавни приходи у укупном износу од 23.896,65 динара:
-порез на зараде (укључујући порез на зараде у оквиру рачуна обједињене наплате пореза и доприноса) у
износу од 23.896,65 динара.
Члан 3.
Отпис потраживања доспелих за период од 1. септембра до 31. децембра 2015. године и конверзија
потраживања доспелих са стањем на дан 3. август 2015. године у трајни улог општине Велико Градиште у
капиталу привредног друштва ГП ''Мостоградња'' а.д. из Београда, по основу неизмирених изворних и
уступљених јавних прихода, спровешће се као мера реализације усвојеног и правноснажног унапред
припремљеног плана реорганизације привредног друштва.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште”.

Образложење
Правни основ за доношење Предлога Одлуке о конверзији потраживања општине Велико Градиште
у капиталу Грађевинског предузећа Мостоградња АД, Београд и отпису дуга овом привредном друштву у
поступку приватизације садржан је у члану 24. тачка 7, и члана 25 Статута општине Велико Градиште
(''Општински службени гласник'', бр. 9/08, 5/2014, 5/2016 и 28/2016), а у вези Закључка Владе Републике
Србије, 05 број 023-3362/2016 од 25.03.2016. године.
У складу са Законом о стечају (‘’Службени гласник РС’’, бр.104/09,99/11-др. Закон, 71/12-одлука У
и 83/14) и Унапред припремљеним планом реорганизације спроводи се поступак приватизације
Грађевинског предузећа Мостоградња АД, Београд. Чланом 157. Закона о стечају одређене су мере за

реализацију плана привредног друштва, а једна од предвиђених мера је и претварање потраживања
поверилаца у капитал привредног друштва.
Чланом 76. став 1. Закона о приватизацији (‘’Службени гласик Републике Србије’’ бр. 83/14, 46/15,
112/15 и 20/16-аутентично тумачење) прописано је да Влада може да донесе одлуку да државни повериоци
субјекта приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар последње пословне године према
субјекту приватизације који послује у целини или већинским друштвеним или јавним капиталом.
С тим у вези, а у циљу успешног спровођења плана реорганизације, Влада Републике Србије је
донела Закључак број: 023-3362/2016 од 25.03.2016. године, којим се налаже свим државним повериоцима
да субјекту приватизације, у складу са предложеном мером унапред припремљеним планом реорганизације,
конвертују потраживања доспела са стањем на дан 31.08.2015. године, у трајни улог у капиталу субјекта
приватизације и отпишу дуговања доспела за период од 01. септембра до 31. децембра 2015. године.
Условни отпис дуга је мера за припрему и растерећење обавеза субјекта приватизације којом се
државни повериоци субјекта приватизације обавезују да отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар
последње пословне године према субјекту приватизације који послује у целини или већинским друштвеним
или јавним капиталом. Отпис дуга је пуноважан уколико је продат капитал субјекта приватизације. Према
Закону о приватизацији државни повериоци су: јавна предузећа, Пореска управа, Републички фонд за
пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање, Републичка дирекција за
робне резерве, Фонд за развој Републике Србије и други републички органи и организације, укључујући и
Аутономну покрајину Војводину и јединице локалне самоуправе.
У складу са закључком Владе, Министарство Финансија-Пореска управа, Сектор за наплату, је
општини Велико Градиште, дописом број: 000-433-14-1067/2016 од 20.10.2017. године, доставило податке о
укупном дугу Грађевинског предузећа Мостоградња АД, Београд, према општини Велико Градиште по
основу пореза на зараде који су уступљени приход општине Велико Градиште са стањем на дан 31.08.2015.
године у износу од 868.116,35 динара, и за период од 01. септембра до 31. децембра 2015. године у износу
од 23.896,65 динара.
Чланом 1. ове одлуке се, као мера реализације унапред припремљеног плана реорганизације
Грађевинског предузећа Мостоградња АД, Београд, конвертује потраживање општине Велико Градиште по
основу пореза на зараде у укупном износу главног дуга и камате од 868.116,35 динара, са стањем на дан
31.08.2015. године, утврђеног на основу дописа и приложене спецификације Министарства финансија,
Пореске управе, Сектора за наплату број 000-433-14-1067/2016 од 20.10.2017. године, као удео општине
Велико Градиште у капиталу Предузећа.
Чланом 2. ове одлуке се, Грађевинском предузећу Мостоградња АД, Београд, у складу са
предложеном мером унапред припремљеног плана реорганизације, отписује дуг по основу пореза на зараде
у укупном износу главног дуга и камате од 23.896,65 динара, уа период од 01. септембра до 31. децембра
2015. године, утврђен на основу дописа и приложее спецификације Министарства финансија-Пореске
управе, Сектора за наплату, број 000-433-14-1067/2016 од 20.10.2017. године.
Чланом 3. ове одлуке, Отпис потраживања доспелих за период од 1. септембра до 31. децембра 2015.
године и конверзија потраживања доспелих са стањем на дан 3. август 2015. године у трајни улог општине
Велико Градиште у капиталу привредног друштва ГП ''Мостоградња'' а.д. из Београда, по основу
неизмирених изворних и уступљених јавних прихода, спровешће се као мера реализације усвојеног и
правноснажног Унапред припремљеног плана реорганизације привредног друштва.
Полазећи од наведеног Скупштинa општине Велико Градиште је донела ову одлуку како је у
диспозитиву дато, како би се испуниле законске обавезе и поступак у складу са предложеном мером
унапред припремљеног плана реорганизације овог привредног друштва и субјекта приватизације, као и са
Закључком Владе Републике Србије.
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