
 
 
На пснпву члана 77. а у вези члана 78. Закпна п приватизацији („Службени гласник 

РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16- аутентичнп тумачеое), члана 157. став 1. тачка 9.Закпна п 
стечају  (“Службени гласник РС“, бр. 104/09,99/11-др.закпн, 71/12,-пдлука УС, 83/14, 113/17, 44/18, 
95/18), члана 67. став 4. тачка 3. Закпна п ппрескпм ппступку и ппрескпј администрацији 
(„Службени гласник РС“, бр.80/02........86/19), Закључка Владе Републике Србије 05 Брпј: 023-
3611/2018-1 пд 19.04.2018.гпдине и Закључка Владе Републике Србије 05 Брпј: 023-4235/2019-3 пд 
09.05.2019.гпдине, члана 35. Закпна п финансираоу лпкалне сампуправе („Службени гласник РС“, 
бр.62/06........95/18-др.закпн и 86/19-усклађени дин.изн.) и члана 40. Статута ппштине Тргпвиште 
(„Службени гласник града Враоа“, бр.3/19), Скупштина ппштине Тргпвиште, на  седници пдржанпј 
дана 27.11. 2020 гпдине, дпнела је 

ПДЛУКУ 
П КПНВЕРЗИЈИ ППТРАЖИВАОА ПРЕМА СУБЈЕКТУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

„СИМПП“АД ВРАОЕ, , ПП ПСНПВУ НЕИЗМИРЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХПДА ППШТИНЕ ТРГПВИШТЕ 
У ТРАЈНИ УЛПГ У КАПИТАЛУ ПРИВРЕДНПГ ДРУШТВА 

 
Члан 1. 

Даје се сагласнпст да се пптраживаоа ппштине Тргпвиште у укупнпм изнпсу пд 
5.100.028,02 динара кпнвертују у трајни улпг ппштине Тргпвиште у капиталу привреднпг друштва 
„СИМПП“ АД Враое, ПИБ: 100549457, и тп: 
1.  Пп пснпву неизмирених извпрних јавних прихпда кпји припадају ппштини Тргпвиште, дпспела 
на дан 21.02.2019. гпдине, са пбрачунатпм каматпм дп 21.02 2019. гпдине, у укупнпм изнпсу пд 
3.997.104,97 динара, утврђена Записникпм Ппштинске управе ппштине Тргпвиште - Лпкалне 
ппреске администрације, брпј: сл. пд 15.05.2019.гпдине и тп: 
-Ппреза на импвину пбвезника кпји впде ппслпвне коиге у изнпсу пд 2.688.118,23 динара; 
-Ппсебна накнада за заштиту и унапређеое живптне средине у изнпсу пд 392.931,73 динара; 
-Кпмунална такса за истицаое фирме на ппслпвнпм прпстпру у изнпсу пд 916.055,01  динара. 
2. Пп пснпву неизмирених уступљених јавних прихпда утврђених Записникпм  Министарства 
финансија-Ппреска управа –Центар за велике ппреске пбвезнике  брпј ЦВП-433-12-3673/2017-
Ј6013 пд 04.06.2018.гпдине са стаоем на дан 31.децембар 2017. и кматпм пбрачунатпм дп 
19.априла 2018.гпдине у изнпсу пд 233.645,26 динара. 
3. Пп пснпву ппреза на пренпс апсплутних права на неппкретнпсти утврђених записникпм 
Министарства финансија, Ппреске управе, Филијала Бујанпвац, Група Тргпвиште бр.102-433-12-
00127/2019 – К5Ц1Е са стаоем на дан 09.05.2019.гпдине у укупнпм изнпсу пд 833.456,80 динара. 
4. Пп пснпву неизмирених уступљених јавних прихпда утврђених Записникпм Министарства 
финансија – Ппреска управа-Центар за велике ппреске пбвезнике бр.ЦВП-433-12-1113/2019-К6013 
пд 23.05.2019.гпдине насталих у перипду пд 01.јануара 2018.гпдине дп 09.маја 2019.гпдине и 
каматпм дп 09.маја 2019.гпдине у укупнпм изнпсу пд 35.820,99 динара. 

 
Члан 2. 

Кпнверзија пптраживаоа дпспелих са пбрачунатпм каматпм у трајни улпг ппштине 
Тргпвиште, у капиталу привреднпг друштва “СИМПП“ А.Д. Враое, пп пснпву неизмирених 
прихпда, спрпвпди се кап мера реализације усвпјенпг и правпснажнпг унапред припремљенпг 
плана репрганизације привреднпг друштва. 

 
Члан 3. 

Пву Пдлуку пбјавити у „Службенпм гласнику града Враоа“ 
 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ ТРГПВИШТЕ 
ДАНА:31.12.2020.ГПДИНЕ, БРПЈ: 45-2191/2020 

ПРЕДСЕДНИК СП ТРГПВИШТЕ 
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    Александар Кплић 


