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На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 

99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015, даље: „Закон“) и члана 16. Статута Политике а.д. 

Београд од 23.05.2012. године (даље: „Статут“), Скупштина привредног друштва 

„Политика“ а.д. Београд (даље: „Друштво“) је на редовној седници Скупштине одржаној 

дана 29.06.2018. године донела следећу: 

О Д Л У К У 

-о спровођењу Закључка Владе Републике Србије  

05 бр. 023-2580/2018-1 од 05.04.2018. године- 

I КОНСТАТУЈЕ СЕ да је Влада Републике Србије, дана 05.04.2018. године, донела 

Закључак 05 бр.023-2580/2018-1 (даље: „Закључак“), којим је дала сагласност да се 

потраживања Републике Србије према Друштву по основу јавних прихода буџета 

Републике Србије, са стањем на дан 31.12.2017. године у износу од 54.862.578,53 динарa и 

са припадајућом каматом обрачунатом до дана доношења овог Закључка, који ће 

записником утврдити Министарство финансија – Пореска управа – Филијала А Стари 

град, конвертују у трајни улог Републике Србије у капиталу Друштва, а предметним 

Закључком препоручено је: 

- УО Републичког фонда за ПИО да донесе одлуку да се потраживања по основу 

доприноса за ПИО са стањем на дан 31.12.2017. године и са припадајућом каматом 

обрачунатом до дана доношења овог Закључка, у износу од 404.315.698,16 динара, 

који износ је утврђен Записником, конвертују у трајни улог Републичког фонда за 

ПИО у капиталу Друштва; 

- УО РФЗО да донесе одлуку да се потраживања по основу доприноса за обавезно 

здравствено осигурање са стањем на дан 31.12.2017. године и са припадајућом 

каматом обрачунатом до дана доношења овог Закључка, у износу од 137.300.423,13 

динара, који износ је утврђен Записником, конвертују у трајни улог РФЗО-а у 

капиталу Друштва; 

- УО НСЗ да донесу одлуку да се потраживања по основу доприноса за случај 

незапослености са стањем на дан 31.12.2017. године и са припадајућом каматом 

обрачунатом до дана доношења овог Закључка, у износу од 24.128.555,63 динара, 

који износ је утврђен Записником, конвертују у трајни улог НСЗ-а у капиталу 

Друштва; 

- надлежним органима јединица локалне самоуправе, да донесе одлуку да се 

потраживања по основу јавних прихода који су уступљени приходи јединица 

локалне самоуправе са стањем на дан 31.12.2017. године и са припадајућом 

каматом обрачунатом до дана доношења овог Закључка, конвертују у трајни улог 

јединица локалне самоуправе у капиталу Друштва. 

II Закључак из става I налази се у прилогу и чини саставни део ове Одлуке. 
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III ОВЛАШЋУЈУ СЕ Надзорни одбор и Генерални директор Друштва да, у складу са 

својим надлежностима, предузму све потребне радње у циљу стварања свих предуслова за 

спровођење Закључка, укључујући, без ограничења, усаглашавање стања са надлежним 

органима и/или институцијама Републике Србије, потписивање и размену неопходних 

уговора и других докумената и свих других радњи у складу са захтевима или налозима 

надлежних органа Републике Србије. 

IV ОБАВЕЗУЈУ СЕ надлежни органи Друштва да о свим предузетим радњама обавесте 

Скупштину Друштву, у роковима и у поступку предвиђеном Законом и интерним актима 

Друштва, како би Скупштина могла да размотри и усвоји све одлуке потребне за 

спровођење Закључка и конверзију потраживања Републике Србије у трајни улог у 

капиталу Друштва. 

V Одлука ступа на снагу даном доношења. 

О б р а з л о ж е њ е 

Влада Републике Србије донела је, дана 05.04.2018. године, Закључак 05 бр.023-

2580/2018-1, којим је дала сагласност да се потраживања Републике Србије према 

Друштву по основу јавних прихода буџета Републике Србије, са стањем на дан 31.12.2017. 

године у износу од 54.862.578,53 динара, са припадајућом каматом, конвертују у трајни 

улог Републике Србије у капиталу Друштва. Предметним Закључком препоручено је 

Управним одборима Републичког фонда ПИО, Републичког фонда за здравствено 

осигурање и Националне службе за запошљавање, односно надлежним органима јединице 

локалне самоуправе да донесу одлуке да се њихова потраживања према Друштву 

конвертују у трајни улог сваког од органа у капитал Друштва, у износима и на начин 

назначен у ставу I ове Одлуке. 

С обзиром да је за реализацију предметног Закључка потребно предузети одређене 

претходне радње како би се створили услови за спровођење конверзије на основу одлуке 

која ће бити донета од стране Скупштине Друштва као надлежног органа, Надзорни одбор 

упознао је Скупштину са Закључком Владе Републике Србије, а Скупштина Друштва је у 

складу са својим овлашћењима предвиђеним чланом 329. Закона, односно чланом 16. 

Статута, овластила органе Друштва да предузму све потребне радње како би се створили 

услови за конверзију потраживања Републике Србије у улог у капиталу Друштва. 

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

Београд, дана 29.06.2018. године 

                      Председник Скупштине 

                __________________________ 

              (унети име и презиме) 
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Прилог: 

Закључак Владе Републике Србије 05 бр.023-2580/2018-1 од 05.04.2018. године 

 


