Скупштина општине Врњачка Бања на __. седници, одржаној ___2016.године, на
основу члана 2а и члана 67 став 4 тачка 3) Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14), Закључака Владе Републике
Србије 05 број: 40-4582/2015 од 23.4.2015.године и члана 36. Статута општине Врњачка
Бања ("Службени лист Општине Врњачка Бања" број 13/14-пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
о реализацији Закључака Владе Републике Србије 05 број: 40-4582/2015 од
23.4.2015.године о конверзији потраживања насталих по основу уступљених јавних
прихода од ЈП „Бели извор“ и ЈП „Борјак“
Члан 1.
Овом одлуком се овлашћује Председник општине Врњачка Бања да у име општине
Врњачка Бања, која је тренутно једини члан са 100% удела у ЈП ''Борјак'' и ЈП ''Бели извор''
потпише уговоре о приступању нових чланова, сагласно закључку Владе Републике Србије
05 број: 40-4582/2015 од 23.4.2015.године.
Наведним закључком Владе РС, обухваћени су oргани државне управе, одн. имаоци
јавних овлашћења са којима се закључује уговор из става 1. ове одлуке и то:
- Влада Републике Србије,
- Национална служба за запошљавање и
- Републички фонд за здравствено осигурање.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: ___/16 од ____2016.године
Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 2а и члана 67
став 4 тачка 3) Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени
гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др.
закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12,
47/13, 108/13, 68/14, 105/14) и члана 36 Статута општине Врњачка Бања ("Службени лист
Општине Врњачка Бања" број 13/14-пречишћен текст). Влада Републике Србије донела је
Закључкак број 05 број: 40-4582/2015 од 23.4.2015.године.
Влада Републике Србије је наведеним закључком сагласна да се потраживање
према ЈП ''Бели извор'' настала по основу јавнух прихода буџета РС у износу од
12.176.775,15 динара и према ЈП ''Борјак'' у износу од 14.407.669,93 динара конвертује у
удео Републике Србије у ова предузећа.

Истим закључком, у тачки 4. је препоручено надлежном органу општине Врњачка
Бања да донесе одлуку и закључи уговоре о конверзији потраживања у основни капитал
јавних предузећа која су предмет овог закључка.
Истим закључком Владе РС, у тачки 5а препоручено је надлежном органу РФЗО да
донесе одлуку о конверзији потраживања у основни капитал јавних предузећа која су
предмет овог закључка и то према ЈП ''Бели извор'' у износу од 27.911.948,63 динара, а
према ЈП ''Борјак'' у износу од 86.045.860,07 динара.
У тачки 5б је препоручено надлежном органу Националне службе за запошљавање
да донесе одлуку о конверзији потраживања у основни капитал јавних предузећа која су
предмет овог закључка и то према ЈП ''Бели извор'' у износу од 7.463.847,62 динара, а
према ЈП ''Борјак'' у износу од 10.638.886,10 динара.Сва потраживања су на дан
14.4.2015.године.
Скупштина општине Врњачка Бања је донела Одлуку о претварању (конверзији)
потраживања насталих по основу уступљених јавних прихода од ЈП „Белог извора“ и ЈП
„Борјака“ у основни капитал ових јавних предузећа (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.5/15 и 2/16), којом је дала сагласност да се изврши конверзија уступљених јавних
прихода који су приход буџета Општине Врњачка Бања, у износу од 10.140.611,79 динара,
у капиталу ЈП ''Борјак'' и 27.808.920,75 динара у капитал ЈП ''Бели извор''.
Према доступној документацији коју је доставило ЈП ''Борјак'', сагласно наведеном
закључку Владе РС, уговоре су потписали са овим предузећем Влада РС и Национална
служба за запошљавање.
Разлози за доношење садржани су у правном основу, одн.закључку Владе
Републике Србије 05 број: 40-4582/2015 од 23.4.2015.године о конверзији потраживања
насталих по основу уступљених јавних прихода од ЈП „Бели извор“ и ЈП „Борјак“.
Објашњење правних института Сагласно наведеном закључку Владе РС, а у
поступку реализације овог закључка, а након уписа ових јавних предузећа у АПР са
податком о новим члановима, стиче се основ за отпис потраживања у пореском
рачуноводству Пореске управе за износе који су наведени у овом образложењу.
Како је општина Врњачка Бања тренутно једини члан са 100% удела у ЈП ''Борјак'' и
ЈП ''Бели извор'', то је потребно овластити Председника општине да потпише уговоре са
органима државне управе, одн.имаоцима јавних овлашћења који су предмет закључка
Владе РС и наведени у чл.1. ове одлуке.
Потребна финансијска средства
За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити финансијска средства у буџету
Општине Врњачка Бања.
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