На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број
129/2007 и 83/2014), члана 76. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС” број 15/2016), а у вези са чланом 524. и 525. Закона о привредним друштвима ("Сл.
гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), као и члана 29. Статута
општине Тител ( Службени лист општине Тител број 10/2014) и члана 1. Одлуке о
оснивању јавног предузећа „Тителски брег“ Тител – пречишћен текст ( „Службени лист
општине Тител“ број 4/2013), на 8.седници Скупштине Тител, дана 30.11.2016. године,
донета је

ОДЛУКА
о покретању поступка ликвидације
Јавног предузећа „Тителски брег“ Тител
1. Над Јавним предузећем „Тителски брег” из Титела (у даљем тексту: Јавно
предузеће), уписаним у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре,
матични број: 20557885, ПИБ: 106220537, са пословним бројем рачуна: 8400000002657741-14, 840-0000029953845-72, 840-0000003808741-20, 840-000000073564152, 840-0000001879741-97 код Министарство финансија, Управа за трезор,
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ.
2. Разрешава се Ивана Милинов функције директора и законског заступника
Јавног предузећа „ Тителски брег” Тител, са ЈМБГ: 0307980805032, из Новог Сада,
улица Бранимира Ћосића, број 46.
3. За ликвидационог управника Јавног предузећа „Тителски брег” Тител именује
се Богољуб Марковић, са ЈМБГ: 1110987800058, из Шајкаша, улица Задружна број 2.
4. Пријаве потраживања достављају се на адресу седишта Јавног предузећа
„Тителски брег” Тител:
- Пословно име: Јавно предузеће „ Тителски брег” Тител
- Седиште: Тител
- Адреса: улица Главна, број 10
5. Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према Јавном предузећу,
најкасније у року од 90 дана, од дана објављивања огласа о покретању поступка
ликвидације на интернет страници регистра привредних субјеката.
6. Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити преклудирана ако их не
пријаве најкасније у року од 30 дана од последњег дана објављивања огласа о
ликвидацији.
7. Ликвидација Јавног предузећа почиње даном регистрације Одлуке о
ликвидацији и објављивањем огласа о покретању ликвидације, у складу са Законом о
регистрацији.
8. Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцама упутити и писано
обавештење о покретању ликвидације Јавног предузећа, најкасније у року од 15 дана од
дана почетка ликвидације.
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9. Све приспеле пријаве потараживања, као и потраживања познатих поверилаца
Јавно предузеће ће евидентирати у листу пријављених потраживања и сачинити листу
признатих и оспорених потраживања.
10. Ако поверилац чије је потраживање оспорено не покрене поступак пред
надлежним судом у року од 15 дана од дана пријема обавештења о оспоравању
потраживања и у истом року о томе писаним путем обавести Јавно предузеће, то
потраживање се сматра преклудираним.
11. Од дана регистрације ове одлуке Јавно предузеће не може предузимати нове
послове, већ само послове везане за спровођење ликвидације који обухватају: уновчење
имовине, наплату потраживања, исплату поверилаца и друге нужне послове.
12. Од дана регистрације ове Одлуке запосленима престаје радни однос у Јавном
предузећу.
13. Права, обавезе, одговорности и имовину Јавног предузећа коју чине право
својине на покретним стварима, право коришћења на стварима у јавној својини,
новчана средства и друга имовинска права, преузима Установа за заштиту природе и
културних добара „Тителски брег“ Тител
.
14. Документацију насталу у раду Јавног предузећа, а која представља архивску
грађу, преузеће Установа за заштиту природе и културних добара „Тителски брег“, на
даљу надлежност, у складу са законом.
15. Позивају се сви дужници Јавног предузећа да измире своје обавезе према
Јавном предузећу.
16. За време ликвидације Јавног предузећа не исплаћује се учешће у добити,
односно дивиденде, нити се имовина Јавног предузећа расподељује члановима јавног
предузећа пре исплате свих потраживања поверилаца.
17. Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније у року од 15 дана, од дана
доношења ове одлуке, поднети Агенцији за привредне регистре, ову одлуку уз
регистрациону пријаву покретања поступка ликвидације, ради регистрације
ликвидације Јавног предузећа у Регистар привредних субјеката.
18. Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од почетка ликвидације
саставити почетни ликвидациони биланс као ванредни финансијски извештај у складу
са прописима којима се уређују рачуноводство и ревизија.
19. Ликвидациони управник ће најраније 90 дана, а најкасније 120 дана од дана
почетка ликвидације саставити почетни ликвидациони извештај, а након доношења
одлуке Скупштине општине Тител о његовом усвајању, предузети потребне радње за
регистрацију почетног ликвидационог извештаја у складу са законом о регистрацији.
20. Накнаду за рад ликвидационог управника одредиће својим актом председник
општине Тител, у складу са Статутом општине Тител.
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21. Јавно предузеће има довољно средстава за намирење свих својих обавеза.
22. Ликвидација се окончава доношењем Одлуке о окончању ликвидације, чијим
доношењем се Јавно предузеће брише из регистра привредних субјеката.
23. Даном ступања на снагу ове Одлуке, разрешава се дужности председник и
чланови Надзорног одбора.
24. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од објављивања у Службеном
листу општине Тител
Република Србија
Општина Тител
Скупштина општине Тител
Број: 011-30/2016-I
Датум: 30.11.2016. године
Председник Скупштине општине
Весна Кнежевић, с.р.
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