Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
Сагласно Закључку Владе 05 Број: 401-2039/2013-1 од 14. марта 2013.
године, текст Јавног позива објављеног 4. јануара 2013. године, замењује се
текстом Јавног позива, који гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ
Позивају се заинтересоване јединице локалне самоуправе и Аутономна
покрајина Војводина (у даљем тексту: јединице локалне власти) за учешће у
реализацији Програма за измиривање обавеза локалних власти по основу
капиталних инвестиционих издатака према приватном сектору (у даљем
тексту: Програм), који је Влада донела Закључком 05 Број: 401-9526/2012-1 од
29. децембра 2012. године и 05 Број: 401-2039/2013-1 од 14. марта 2013. године.
I.

УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ

- Учешће у реализацији Програма могу да пријаве јединице локалне власти
које имају доспеле, а неизмирене обавезе према приватном сектору, преузете ради
финансирања капиталних инвестиционих издатака, са стањем на дан 31. октобра
2012. године;
- Обавезе јединице локалне власти које се измирују у складу са Програмом, не
могу бити веће од разлике између 50% текућих прихода буџета јединице локалне
самоуправе, односно Аутономне покрајине Војводина у претходној години и стања
дуга на крају претходног месеца у односу на месец када се врши регулисање
обавеза локалне власти по овом програму, нити могу бити веће од 50% висине
укупног ненаменског трансфера који се распоређује тој јединици локалне власти, а
у складу са законом којим се уређује буџет Републике Србије за ту годину;
- Јединице локалне власти достављају Министарству финансија и привреде Управи за трезор и Управи за јавни дуг изјаву о заинтересованости, заједно са
записницима о усаглашеном стању дуга, потписаним са повериоцима - привредним
друштвима приватног сектора, којима је утврђена висина доспелих а неизмирених
дугова јединице локалне власти на дан 31. октобра 2012. године;
Записник о усаглашеном стању дуга садржи нарочито следеће:
- број и датум закључења уговора или другог правног акта којим је преузета
обавеза,
- укупан износ дуга, закључно са 31. октобром 2012. године,
- изјаву јединице локалне власти да је дуг настао по основу финансирања
капиталних издатака;

- изјаву повериоца да пристаје да, уместо јединице локалне власти,
потраживање намири наплатом државних хартија од вредности које ће Република
Србија издати на име тог повериоца, под условима наведеним у Програму за
измиривање обавеза локалних власти по основу капиталних инвестиционих
издатака према приватном сектору, који је саставни део Закључка Владе 05 Број:
401-9526/2012-1 од 29. децембра 2012. године и 05 Број: 401-2039/2013-1 од 14.
марта 2013. године.
- На основу изјаве о заинтересованости и записника о усаглашеном стању
дуга, Република Србија са привредним друштвом приватног сектора - повериоцем
закључује уговор о преузимању потраживања и, на име накнаде за уступљено
потраживање, емитује државну хартију од вредности у динарима, у форми
амортизационе обвезнице, са роком доспећа од две године. Амортизација
обвезница врши се у четири једнаке полугодишње рате. Купон емитованих
обвезница износи 10% на годишњем нивоу.
- Република Србија, у својству новог повериоца са јединицом локалне власти
закључује уговор којим се уређују међусобна права и обавезе по основу преузетих
потраживања, и уговарају нови услови измиривања обавезе јединице локалне
власти према Републици Србији, из свих дужничко-поверилачких односа са
повериоцима са којима јединица локалне власти има потписане записнике о
усаглашеном стању дуга. Репрограмирање обавеза представља уговарање рока
доспећа од две године од дана закључења уговора и враћање дуга у четири једнаке
полугодишње рате, са годишњом каматом по стопи од 10%;
- Република Србија наплату потраживања, у висини полугодишње обавезе
јединице локалне власти, врши обуставом припадајућег дела пореза на
зараде/пореза на добит предузећа, као и одговарајућег дела ненаменског трансфера
који јој се из средстава буџета Републике Србије распоређује у складу са законом
којим се уређује буџет Републике Србије за ту годину, а на основу сагласности
јединице локалне власти, садржане у закљученом уговору о начину измиривања
дуга према Републици Србији,
II.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

- Изјава о заинтересованости и записници о усаглашеном стању дуга
достављају се Министарству финансија и привреде - Управи за трезор, Београд,
Поп Лукина 7-9 и Управи за јавни дуг, Београд, Поп Лукина 7-9. Образац изјаве о
заинтересованости може се преузети са интернет стране Управе за трезор;
- Јавни позив објављен је и на интернет страни Министарства финансија и
привреде – Управе за трезор и Управе за јавни дуг;
- Јавни позив отворен је до 31. марта 2013. године.

