
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 020-5/21-30-III

Дана: 12.02.2021. године

З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 110. став 1. Пословника

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен

текст и 33/20) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени

лист града Зрењанина'', бр.16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20)

Градско веће града Зрењанина је дана 12.02.2021. године утврдило Предлог Одлуке о

конверзији потраживања у трајни улог у капитал и отпису потраживања према

субјекту приватизације - предузеће за водне путеве ''Иван Милутиновић'' ПИМ

А.Д., на исти нема примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина на разматрање и

доношење.

За известиоца по овој тачки одређује се Еуђенија Бесу.

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА

Симо Салапура

ДВ/



На основу члана 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист

града Зрењанина'', бр.17/20 – пречишћен текст) а у вези Закључка Владе Републике

Србије 05 Број: 023-2937/2018-4 од 06.07.2018. године, Скупштина града Зрењанина, на

седници одржаној дана______________2021. године, донела је

О Д Л У К У

О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛ

И ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА СУБЈЕКТУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ –

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ ''ИВАН МИЛУТИНОВИЋ'' ПИМ А.Д.

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за конверзију потраживања у трајни улог у капитал које

град Зрењанин има према субјекту приватизације Предузеће за водне путеве ''Иван

Милутиновић'' ПИМ а.д., Београд, ПИБ: 100001601, матични број 07105488, улица

Гаврила Принципа 22а, као пореског обвезника, са стањем на дан 31.12.2016.године,

као и отпису потраживања према истом субјекту приватизације , са стањем на дан

31.12.2017.године.

II. Укупано потраживање града Зрењанина износи 812.565,16 динара, од чега,

конверзија се одобрава за износ од 414.036,40 динара док се износ од 398.528,76 динара

отписује.

III. Овлашћује се Градоначелник града Зрењанина да потпише уговор са субјектом

приватизације, Предузеће за водне путеве ''Иван Милутиновић'' ПИМ а.д., Београд,

Гаврила Принципа број 22а, у својству дужника и Града Зрењанина, Зрењанин, Трг

слободе број 10, у својству повериоца.

IV. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службени лист

града Зрењанина''.

V. ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:

- Министарство финансија – Пореска управа, Филијала Савски венац,

- Предузеће за водне путеве ''Иван Милутиновић'' ПИМ а.д., Београд, Гаврила

Принципа 22а

- Одељењу за финансије и

- Архиви.
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О б р а з л о ж е њ е

Влада Републике Србије је својим Закључком 05 број: 023-2937/2018-4 од

06.07.2018. године, обавезала општине и градове да у поступку усвајања УППР за

Предузеће за водне путеве ''Иван Милутиновић'' ПИМ а.д., Београд, донесу одлуке

којима се даје сагласност да се потраживања по основу уступљених јавних прихода са

стањем на дан 31.12.2016.године, конвертују у трајни улог у капитал Субјекта

приватизације. Такође је потребно да се донесе одлука којом се даје сагласност да се

потраживањапо основу уступљених јавних прихода, која нису предмет конверзије са

стањем на дан 31.12.2017.године, отпишу.

У циљу реализације Закључка Владе Републике Србије а на основу Записника

Министарства финансија, Пореске управе, Филијала Центар, број: 252-433-00-

89757/2019-2000 од 13.09.2019.године и Спецификација уз исти, за Предузеће за водне

путеве ''Иван Милутиновић'' ПИМ а.д., Београд, ПИБ: 100001601, матични број

07105488, улица Гаврила Принципа 22а, о дугу који је евидентиран у пореском

рачуноводству на дан 31.12.2017.године, отпис потраживања се врши за износ од

398.528,76 динара, односно, Спецификације за Субјекта приватизације, о дугу који је

евидентиран у пореском рачуноводству на дан 31.12.2016.године, конверзија

потраживања у трајни улог у капитал се врши за 414.036,40 динара.

На основу напред наведеног, предлаже се Скупштини града да донесе Одлуку о

конверзији потраживања према субјекту приватизације,Предузеће за водне путеве

''Иван Милутиновић'' ПИМ а.д., Београд, ПИБ: 100001601, матични број 07105488,

улица Гаврила Принципа 22а, као пореског обвезника, са стањем на дан

31.12.2016.године, као и отпису потраживања према истом субјекту приватизације , са

стањем на дан 31.12.2017.године.

Обрадила:

Заменик начелника

Одељења за финансије

Еуђенија Бесу

НАЧЕЛНИК

ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Јасмина Малинић


