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На основу члана 24. тачка 7. и члана 16. став 2. Статута Града Новог Сада — пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), а у вези члана 76. Закона о приватизацији
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 83/ 14, 46/15, 112/ 15 и 20/16–аутентично тумачење) и
Закључка Владе Републике Србије, 05 Број: 023-7344/2017-1 од 4. августа 2017. године, и 05 Број:
430–9661/2017–1 од 12. октобра 2017. године, Скупштина Града Новог Сада на ХХХП/ седници
од 13. априла 2018. године, доноси

одлуку

о отпису ДУГА СУБЈЕКТУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ Акционжском друштву
„ГАЛЕНИКА“БЕОГРАД
Члан

1.

Скупштина Града Новог Сада одобрава да се Акционарском друштву „Галеника“
Београд, отпише дуг према Граду Новом Саду, по основу уступљених јавних прихода (порез на
зараде и порез на зараде у оквиру обједињене наплате), у укупном износу главног дуга и камате
од 228.160,80 динара, са стањем на дан 31. децембар 2016. године (последње пословне године),
утврђен на основу дописа Министарства финансија – Пореске управе, Сектор за наплату, број:
000-433-00-1142/2017 од 1. марта 2018. године, због продаје капитала субјекта приватизације.
Члан 2.
Скупштина Града Новог Сада одобрава да се Акционарском друштву „Галеника“
Београд, отпишу и потраживања Града Новог Сада по основу локалних јавних прихода (пореза на
имовину обвезника који води пословне књиге, посебне накнаде за заштите и унапређење животне
средине, комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и накнаде за коришћење
грађевинског земљишта) у укупном износу главног дуга и камате од 1.015.905,16 динара, са
стањем на дан 31. децембар 2016. године, утврђена Записником Градске пореске управе, Нови
Сад, број: ХХ1–02–3/17–3990 од 25. октобра 2017. године, због продаје капитала субјекта
приватизације.
Члан 3.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Пореској управи и Акционарском
друштву „Галеника“ Београд.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЛ/ША ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Предс

ник

Број: 3–76/2018–1
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