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ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПИРОТ
-подносиоцима предлога за сазивање седнице 

Скупштине општине Пирот-

Предмет: Обавештење.

Поступајући  по  захтеву  –  предлогу  једне  трећине  одборника Скупштине
општине Пирот I бр.06/59-14 од 14.11.2014. године за сазивањем седнице скупштине,
на којој би се разматрале предложене тачке дневног реда, односно 
под тачком 1.  Информација  о садржини докумената приликом приватизације  ИО
,,Први  мај''  током  2012.  године  и  упознавање  одборника  са  чињеницама  из
приватизације и могућим начинима пружања помоћи ,,Аха Мури Први мај'', и 
под тачком  2.   Разматрање могућности локалне самоуправе да се директно укључи у
решавање проблема у ,,Аха Мури Први мај'' Пирот с циљем доношења одговарајуће
Одлуке  у  погледу  пружања  стручне  помоћи  менаџменту  фабрике  приликом
сачињавања УППР-а ради наставка производње и очувања радних места,

Обавештавам подносиоце предлога да исти сагласно одредбама члана 52.
став 2. и 3. Пословника Скупштине општине Пирот (,,Сл.лист града Ниша'', бр.
44/12) ОДБАЦУЈЕМ, обзиром  да  предложене  тачке  дневног  реда  нису  у
надлежности Скупштине општине Пирот утврђене законом и статутом.

О б р а з л о ж е њ е

Једна  трећина  одборника  Скупштине  општине  Пирот  поднела  је  дана  
14.11.2014. године предлог за сазивањем седнице, те предложила дневни ред и

то:
– да се под тачком 1 разматра:   информација о садржини докумената приликом

приватизације ИО ,,Први мај''  током 2012. године и упознавање одборника са
чињеницама  из  приватизације  и  могућим  начинима  пружања  помоћи  ,,Аха
Мури Први мај'',

– да се под тачком 2 разматра:  могућности локалне самоуправе да се директно
укључи  у  решавање  проблема  у  ,,Аха  Мури  Први  мај''  Пирот  с  циљем
доношења одговарајуће Одлуке у погледу пружања стручне помоћи менаџменту
фабрике приликом сачињавања УППР-а ради наставка производње и очувања
радних места.



Анализом  поднетог  предлога  као  и  свеобухватном  анализом  законских  и
подзаконских аката који регулишу приватизационе поступке субјеката приватизације 
(  у конкретном случају приватизацију ИО ,,Први мај''  а.д.),  односно који регулишу
поступке  стечаја  реорганизацијом који  подразумева  израду  унапред  припремљеног
плана реорганизације (УППР) и то редефинисањем дужничко – поверилачких односа,
сматрам да Скупштина општине Пирот нема правне механизме ни инструменте,
те  није  овлашћена  и  надлeжна за  разматрање  и  доношење  одлука  поводом
поднетог предлога.

Наиме,  сагласно  Закону  о  приватизацији,  субјект  надлежан  за  спровођење
поступка  приватизације  јесте  Агенција  за  приватизацију  која  је  у  потпуности  и
спровела поступак продаје тадашње Индустије одеће ,,Први мај'' и то поступајући у
свему  по  Закључку  Владе  Републике  Србије   05  бр.48-5065/2012-2  од 12.08.2012.
године. 
Прилог: Закључак Владе РС  05 бр.48-5065/2012-2 од 12.08.2012. године,

     Уговор о купопродаји ИО ,,Први мај'' Пирот.
У целокупном поступку  приватизације  односно продаје  ИО ,,Први мај''  а.д.,

Општина  Пирот  се  укључила  дана  23.08.2012.  године  (након  доношења  горе
наведеног Закључка Владе РС о приватизацији ИО ,,Први мај'')  и то потписивањем
правно необавезујућег Меморандума о разумевању поводом улагања у општину
Пирот.
Прилог: Меморандум о разумевању.

Сходно напред наведеном, као и увидом у приложена документа одборници се
могу упознати са садржином аката приликом приватизације ИО ,,Први мај'', као и о
релевантним чињеницама  из  приватизације,  али се  и  на  основу изложеног  може
закључити да Општина Пирот ни у једној фази приватизацоног поступка није
учествовала,  односно  није,  сагласно  законској  регулативи,  била  надлежна  за
предузимање неке од правних радњи у поступку приватизације.

Такође, поводом предложене друге тачке дневног реда да се локална самоуправа
,, директно укључи у решавање проблема ,,Аха Мура Први мај'' с циљем доношења
одговарајуће  одлуке  у  погледу  пружања  стручне  помоћи  менаџменту  фабрике
приликом  сачињавања  Унапред  припремљеног  плана  реализације  (УППР-а),
обавештавам вас да сагласно одредбама Закона о стечају, ни један орган локалне
самоуправе не може директно или индиректно бити учесник стечаја који би се
спровео реорганизацијом, те ни у том погледу немамо  надлежности.

Напред наведено, поткрепљујем чињеницом да смо у више наврата приликом
састанака  са  представницима  Министарства  финансија,  Министарства  привреде  и
Агенције за приватизацију добили одговоре да локална самоуправа  сем логистичке
подршке  не  може  формално  правно  предузимати,  односно  доносити  одлуке  по
питању  приватизације  ,,Аха  Мура  Први  мај''  и  по  питању  евентуалног  отварања
стечајног поступка реорганизацијом.

Обавештење  којим  одбацујем  предлог  за  сазивањем  седнице  доставити
подносиоцима предлога и осталим одборницима СО Пирот,  Министарству привреде,
Агенцији за приватизацију  и архиви.

С поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Милан Поповић


