Скупштина општине Врњачка Бања на ____ седници одржаној ___________на
основу члана 2, члана 2а и члана 67. став 4. тачка 3. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003,
55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007,
20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013,
68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 и 108/2016), Закључака
Владе Републике Србије 05 број: 023-3769/2017 од 04.05.2017.године и члана 36 Статута
општине Врњачка Бања ("Службени лист Општине Врњачка Бања" број 23/16-пречишћен
текст), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРЕТВАРАЊУ (КОНВЕРЗИЈИ) ПОТРАЖИВАЊА
НАСТАЛИХ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА ОД
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
ЗА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКУ ОБРАДУ
ППТ-ТМО АД ТРСТЕНИК
У ОСНОВНИ КАПИТАЛ ОВОГ ПРИВРДНОГ ДРУШТВА
Члан 1
Овом одлуком врши се измена и допуна Одлуке о претварању (конверзији)
потраживања насталих по основу јавних прихода од акционарског друштва за технолошкометалуршку обраду ППТ-ТМО ад Трстеник у основни капитал овог приврдног друштва број
400-1335/17 од 29.06.2017.г. ("Службени лист Општине Врњачка Бања" бр. 19/2017) – у
даљем тескту: Одлука.
Члан 2
У члану 2 став 1 Одлуке износ „27.054.511,67“ се замењује износом „11.379.974,19“
У члану 2 став 2 Одлуке табеларни преглед „Структура потраживања“ замењује се
новим табеларним прегледом и то:

Ред.бр.

1
1.

Јавни приход

2
Порез на зараде
Укупно:

Изнод дуга
на дан
31.03.2016.г.
3
5.257.641,53
5.257.641,53

Износ камате
на дан
04.05.2017.г.
4
6.122.332,66
6.122.332,66

Укупно
(3+4)

5
11.379.974,19
11.379.974,19

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:____________/17 од ______2017.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Иван Радовић

Образложење
ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 2, члана 2а и
члана 67 став 4 тачка 3) Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.
гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон,
53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 и 108/2016) и члана 36 Статута општине Врњачка
Бања ("Службени лист Општине Врњачка Бања" број 23/16-пречишћен текст). Влада
Републике Србије дала је препоруку надлежном органу Општине Врњачка Бања Закључком
број 05 број: 023-3769/2017 од 04.05.2017.године да донесе ову одлуку и закључи уговоре о
конверзији потраживања у основни капитал привредног друштва које је предмет ове одлуке.
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
ППТ-ТМО АД Трстеник упутило је допис број 400-1335/17 председнику Скупштине
општине Врњачка Бања и том приликом доставило додатну документацију о распореду
потраживања према државним повериоцима, што представља разлог за предлагање ове
одлуке како би се иста усагласила у овом делу. У првом захтеву овог предузећа није посебно
наглашено да достављена документација се не односи само на општину Врњачка Бања, већ
су достављени збирни подаци. Накнадним увидом у ове податке ППТ-ТМО АД Трстеник је
уочило да је потребно допунити претходно достављену документацију како би се могли
прецизирати износи за сваког државног повериоца посебно.
ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ
За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити финансијска средства у буџету
Општине Врњачка Бања. Ефекат конверзије потраживања у капитал јавног предузећа огледа
се на приходној страни, у смислу умањења потенцијалних прихода, и директно је сразмеран
износима који се конвертују. Узимајући у обзир висок ризик могућности наплате ових
прихода, као и расположиве инструменте за наплату истих, Општина Врњачка Бања овај
приход категорисала као ванредни приход и он није представљао основ за планирање буџета
Општине Врњачка Бања до сада. Напомињемо да је Општина Врњачка Бања, преко
Општинског правобранилаштва по питању потраживања од привредних друштава ППТ
Трстеник, покушала да наплати ова потраживања и у судском поступку, али се Привредни
Суд у Краљеву изјаснио да је апсолутно ненадлежан по овом питању. Ова решења
првостепеног Привредног Суда у Краљеву су потврђивања, у поступцима по жалби Општине
Врњачка Бања, од стране привредног Апелационог Суда у Београду.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Врњачка Бања".
Обрадили:
Зоран Дунић, руководилац
Одсека за буџет и финансије
Гајшек Олгица
зам. секретара СО

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Славиша Пауновић

