РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-5/21-29-III
Дана: 12.02.2021. године
Зрењанин

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
прихватању удела без накнаде у капитал FULL PROTEKT д.о.о. БЕОГРАД, 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: 023-6214/2020-1 и 05 Број: 023-10192/2020, Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној дана______________2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ УДЕЛА БЕЗ НАКНАДЕ
У КАПИТАЛ FULL PROTEKT д.о.о. БЕОГРАД
I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на прихватање удела без накнаде у капитал FULL
PROTEKT д.о.о. БЕОГРАД, ПИБ: 103876412, МБ: 20034408, са пословним седиштем у
Београду, улица Немањина бр.4, као пореског обвезника, за период од 01.01.2015.
године до 31.03.2015.године са обрачунатом каматом до 07.06.2017.године.
II. Укупан дуг који се односи на град Зрењанин а за који се прихвата удео без накнаде
из тачке I. ове одлуке, састоји се од главног дуга – основице на дан 07.06.2017.године у
износу од 99.827,59 динара и камате на дан 07.06.2017.године у износу од 32.003,25
динара, што укупно износи 131.830,84 динараи чини 0,2788% удела а све у складу са
Записником Министарства финансија – Пореска управа, Филијала Савски венав, број:
службено/17-1 од 08.09.2017.године.
III. Овлашћује се Градоначелник града Зрењанина да потпише уговор о преносу удела
између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, Београд, улица
Немањина број 11, у својству Преносиоца и Града Зрењанина, Зрењанин, улица Трг
слободе број 10, у својству Стицаоца.
IV. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службени лист
града Зрењанина''.
V. ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
- Министарство привреде,
- Одељењу за финансије и
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:
ДАНА:
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

Образложење
Влада Републике Србије је својим Закључком 05 број: 023-6214/2020-1 и 05 Број:
023-10192/2020 дала сагласност да Република Србија фондовима обавезног социјалног
осигурања и јединицама локалних самоуправа без накнаде пренесе део удела у
капиталу FULL PROTEKT д.о.о. БЕОГРАД, ПИБ: 103876412, МБ: 20034408, са
пословним седиштем у Београду, улица Немањина бр.4, у износима који су утврђени
Записником број: службено/17-1 и Спецификацијом, а који су наведени у Списку
стицалаца удела-поверилаца из Записника број: службено/17-1 и Спецификације
уступљених прихода јединицама локалне самоуправе.
У циљу реализације Закључка Владе Републике Србије а на основу дописа број:
401-00-3165/2020-05 који је доставило Министарство привреде, надлежни орган
јединице локалне самоуправе, као Стицалац удела у капитал FULL PROTEKT д.о.о.
БЕОГРАД, ПИБ: 103876412, МБ: 20034408, са пословним седиштем у Београду, улица
Немањина бр.4, у обавези је да донесе одлуку о прихватању удела без накнаде у
капитал друштва, као начину намирења потраживања утврђених Записником број:
службено/17-1 и Спецификацијом и овласти лице за пописивање уговора.
У складу са Записником Министарства финансија – Пореска управа, Филијала
Савски венац, број: службено/17-1 од 08.09.2017.године, укупан дуг који се односи на
град Зрењанин а за који се прихвата удео без накнаде из тачке I. ове одлуке, састоји се
од главног дуга – основице на дан 07.06.2017.године у износу од 98.827,59 динара и
камате на дан 07.06.2017.године у износу од 32.003,25 динара, што укупно износи
131.830,84 динара и чини 0,2788% удела.
На основу напред наведеног, предлаже се Скупштини града да донесе Одлуку о
прихватању удела без накнаде у капитал FULL PROTEKT д.о.о. БЕОГРАД.

Обрадила:
Заменик начелника
Одељења за финансије
Еуђенија Бесу

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јасмина Малинић

