На основу члана 524. и 525. Закона о привредним друштвима („Службени гласник
РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон и 5/2015), члана 20. Закона о
локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон)
и члана 19. став 1. тачка 35. Статута Градске општине Барајево („Службени лист
Града Београда “, број 30/10, 40/13, 88/15), Скупштина Градске општине Барајево,
на седници одржаној дана 28. новембра 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЈП

Члан 1.
Покреће се поступак ликвидације Дирекције за рaзвој и изградњу Градске општине
Барајево ЈП ( у даљем тексту: Дирекција), основанe ради обављања осталих
непоменутих специфичних грађевинских радова , уписаног у Регистар привредних
субјеката Агенције за привредне регистре, матични број:, 07094159 ПИБ:
101804173, са пословним бројем рачуна у Трезору: 840-483641-34 код Управе за
јавна плаћања – филијала Барајево.
Члан 2.
Дирекција је основана Одлуком о оснивању јавног предузећа за грађевинско
земљиште и изградњу општине Барајево („Службени лист града Београда”, бр.
4/99, 14/2000, 36/203 и 35/2009), Одлуком о промени оснивачког акта Дирекције за
развој и изградњу општине Барајево („Службени лист града Београда“ број 6/13),
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Дирекције за
развој и изградњу општине Барајево („Службени лист града Београда“ број 40/14)
и уписана је у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне
регистре, под бројем БД: 123259/2013.
Оснивач Дирекције је Скупштина Градске општина Барајево, Барајево, улица
Светосавска бр.2., матични број: 07001126.
Права, обавезе, одговорности и имовину Дирекције коју чине право својине на
покретним стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, новчана
средства и друга имовинска права, преузеће Градска општина Барајево.
Документацију насталу у раду Дирекције, а која представља архивску грађу,
преузеће Градска општина Барајево на даљу надлежност, у складу са законом.
Констатује се да су испуњени сви законом предвиђени услови за покретање
поступка ликвидације Дирекције.
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Члан 3.
Ликвидација Дирекције почиње даном регистрације ове Одлуке код Агенције за
привредне регистре и објављивањем огласа о покретању ликвидације.
Оглас о покретању ликвидације објављује се у трајању од 90 дана на интернет
страници регистра привредних субјеката, са даном регистрације Одлуке о
покретању поступка ликвидације Дирекције .
Члан 4.
За ликвидационог управника Дирекције именује се Дарко Симић из
Бождаревца,ул.Симе Марковића бр.51.
Накнаду за рад ликвидационог управника одредиће својим актом Председник
Градске општине Барајево у складу са Статутом Градске општине Барајево.
Досадашњем заступнику Дирекције престају права заступања Дирекције.
Члан 5.
Од дана регистрације ове Одлуке Дирекција не може предузимати нове послове,
већ само послове везане за спровођење ликвидације који обухватају: уновчење
имовине, наплату потраживања, исплату поверилаца и друге нужне послове.
Ликвидациони управник заступа Дирекцију у ликвидацији и одговоран је за
законитост пословања Дирекције у ликвидацији.
Ликвидациони управник може предузимати следеће активности:
-вршити радње на окончању послова започетих пре почетка ликвидације;
-предузимати радње потребне за спровођење ликвидације, као што су уновчење
имовине, исплата поверилаца и наплата потраживања;
-вршити друге послове неопходне ради спровођења ликвидације Дирекције.
Члан 6.
Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према Дирекцији, најкасније
у року од 90 дана од дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације
код Агенције за привредне регистре.
Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцима упутити и писано
обавештење о покретању ликвидације Дирекције најкасније, у року од 15 дана од
дана почетка ликвидације.
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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.
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 не обавести Дирекцију то
потраживање се сматра преклудираним.
Члан 7.
Пријаве потраживања достављати на адресу седишта Дирекције у Барајеву, улица
Светосавска бр.4.
Члан 8.
Позивају се дужници Дирекције да измире своје обавезе према Дирекцији.
Члан 9.
Ликвидациони управник Дирекције ће одмах, а најкасније у року од 15 дана од
дана доношења ове Одлуке, поднети Агенцији за привредне регистре уз
регистрациону пријаву покретања поступка ликвидације и ову Одлуку, ради
регистрације ликвидације Дирекције у Регистру.
Члан 10.
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, а након доношења одлуке
Скупштине Градске општине Барајево о усвајању истог предузети потребне радње
за регистрацију почетног ликвидационог извештаја у складу са законом о
регистрацији.
Члан 11.
Градска општина Барајево преузеће обавезу испуњења пријављених
потраживања, а која из наплаћених прихода у току поступка не буду довољна за
измирење тих потраживања, као и обавезу плаћања свих трошкова који настану у
поступку ликвидације.
Члан 12.
Брисање Дирекције из Регистра привредних субјеката Агенције за привредне
регистре извршиће се по окончању поступка ликвидације.
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Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлукa о оснивању јавног
предузећа за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево („Службени
лист града Београда”, бр. 4/99, 14/2000, 36/203 и 35/2009), Одлукa о промени
оснивачког акта Дирекције за развој и изградњу општине Барајево („Службени
лист града Београда“ број 6/13) и Одлука о изменама и допунама Одлуке о
промени оснивачког акта Дирекције за развој и изградњу општине Барајево
(„Службени лист града Београда“ број 40/14).
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе сва општа и појединачна акта
Дирекције.
Ступањем на снагу ове Одлуке, сви започети, а незавршени послови преносе се
на Општинску управу Градске општине Барајево и ЈКП „10.октобар“.
Разрешење Надзорног одбора и директора Дирекције извршиће се посебним
решењем.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Број: 06-49/2016-60 од 28. новембра 2016. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Милорад Стевановић
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