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

Зрењанина'', број 17/20-пречишћен текст), а у вези Закључка Владе Републике Србије, 

05 број 023-5096/2015 од 14. маја 2015.године и 05 број 023-8329/2015 од 6.августа 

2015.године, Скупштина града Зрењанина, на седници_________.2021.године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОТПИСУ ДУГА У ПОСТУПКУ 

ПРИВАТИЗАЦВИЈЕ ЗА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ''ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ 

БЕОГРАД'' БЕОГРАД БРОЈ: 06-151-14/17- I 

 

        1. У Одлуци о отпису дуга у поступку приватизације за акционарско друштво 

''Индустрија обуће Београд'' Београд, број: 06-151-14/17-I од 30.11.2017.године, тачка 1. 

мења се и гласи: 

''1. ОТПИСУЈЕ СЕ ДУГ Акционарског друштва Индустрија обуће ''Београ'' Београд 

ул.Кумодрашка 263, матични број: 07031637, према граду Зрењанину на основу пореза 

на зараде и пореза на фонд зарада осталих запослених са стањем на дан 31.децембар 

2015.године у укупном износу главног дуга и камате од 1.532.491,31 динара, због 

продаје капитала субјекта приватизације.'' 

       2. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

БРОЈ: 

ДАНА: 

З Р Е Њ А Н И Н 

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                       Чедомир Јањић  

 

 

 

 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 

17/20-пречишћен текст) утврђена је надлежност Скупштине града а чланом 128. став 1. 

утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

 

         Влада Републике Србије је својим Закључцима 05 број 023-5096/2015 од 14.маја 

2015.године и 05 број 023-8329/2015 од 06.августа 2015.године одредила да су државни 

повериоци дужни да субјекту приватизације Акционарском друштву ''Индустрија обуће 

Београд'' Београд отпишу дуг са стањем на дан 31.децембар последње пословне године, 

ако у поступку приватизације прода капитал субјекта приватизације. 

 

         У члану 2. став 1. тачка 28. Закона о приватизацији одређени су државни 

повериоци међу којима су и јединице локалне самоуправе.  

 

        Како је Акционарско друштво ''Индустрија обуће Београд'' Београд, матични број: 

07031637, ПИБ 100000442,  улица Кумодрашка број 263, приватизовано методом 

продаје капитала по Уговору о продаји друштвеног капитала број: 023-02-00268/2016-

05 од 27.06.2016.године, предмет отписа по Закључку Владе Републике Србије је стање 

на дан 31.12.2015.године. 

 

        Стање дуга овог субјекта приватизације по основу јавних прихода према граду 

Зрењанину утврђен је Спецификацијом Министарства финансије Пореске управе 

филијале Вождовац по записнику број: 413-2-162-1/17 од 02.02.2017.године у износу од 

462.869,04 динара. 

 

        Скупштина града Зрењанина је дана 30.11.2017.године донела Одлуку о отпису 

дуга у поступку приватизације за Акционарско друштво ''Индустрија обуће Београд'' 

Београд број 06-151-14/17-I. 

 

         Дана 05.07.2021.године у Градску управу града Зрењанина стигло је обавештење 

од Министрства финансија, Пореска управа, Сектор за наплату, број: 000-433-14-

3867/2016 од 28.06.2021.године којим се град Зрењанин обавештава да износ од 

462.869,04 динара који је град Зрењанин отписао субјекту приватизације, Акционарско 

дтуштво ''Индустрија обуће Београд'' Београд, матични број: 07031637, ПИБ 100000442,  

улица Кумодрашка број 263, није тачан, те да се наведени износ односи само на 

припадајући део пореза на зараде у оквиру уплатног рачуна обједињене наплате 4848. 

 

           Износ који је потребан да град Зрењанин отпише гласи 1.532.491,31 динара а 

састоји се од: 



- припадајућег дела пореза на зараде на уплатном рачуну 711111 у износу од 

1.138.192,69 динара, 

-  припадајућег дела пореза на зараде у оквиру уплатног рачуна обједињене наплате 

4848 у износу од 370.057,71 динара и  

-   пореза на фонд зарада осталих запослених у износу од 24.240,91 динара. 

 

       На основу напред наведеног предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе  

Одлуку о измени Одлуке о отпису дуга у поступку приватизације за Акционарско 

друштво ''Индустрија обуће Београд'' Београд, број: 06-151-14/17-I од 30.11.2017.године 

у датом тексту.   

 

 

 

ПРИПРЕМИЛА:                                                                                    

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА                                                         

ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ                                                    

_________________________                                                         

            Еуђенија Бесу                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                  ОДОБРАВА: 

                                                                                                        ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

                                                                                                           ГРАДСКЕ УПРАВЕ    

                                                                                                       _______________________   

                                                                                                              Милош Королија                                






