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Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 18. септембра 2014. године, на
основу члана 26. и 27. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др.
закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/2014 – др.закон), члана 524. Закона о
привредним друштвима (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2011, 99/11 и 83/14 – др. закон) и члана 15. став
1. тачка 13. Статута градске општине Врачар („Сл. лист града Београда“, бр. 45/08, 17/10, 44/10,
6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), д о н е л а

ОДЛУКУ О УКИДАЊУ УСТАНОВЕ НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ
"БОЖИДАР АЏИЈА"
Члан 1.
Oвом одлуком укида се установа Народни универзитет "Божидар Аџија", због непостојања
законских услова за обављање делатности.
Над установом Народни универзитет "Божидар Аџија" матични број 07010036, ПИБ
100288685 са пословним бројем рачуна 330-4010636-61, покреће се поступак ликвидације.
Констатује се престанак функције вршиоца дужности директора установе, Симе Богoвца из
Београда, ЈМБГ 2804967381003, протеком законског рока од 1 године, именованог решењем
Скупштине градске општине Врачар бр. 96-35/2013-VIII/II-9 од 13. јуна 2013. године.
Разрешава се функције заменика директора и законског заступника установе Радмила
Кунчер из Београда, ЈМБГ 2609948715092.
Члан 2.
Народни универзитет "Божидар Аџија је установа образовања одраслих и културнообразовних делатности од општег интереса и од значаја за градску општину Врачар, која је
основана Решењем Народног одбора општине Врачар, бр. 01-28915, од 21.11.1961. године и
уписана у судски регистар Окружног привредног суда у Београду, регистарски уложак бр. 5-14400 (у даљем тексту: установа).
Члан 3.
Права, обавезе, одговорности и имовину установе, коју чине право својине на покретним
стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, новчана средства и друга имовинска
права, преузима Градска општина Врачар.
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Члан 4.
На основу ове одлуке спровешће се поступак редовне ликвидације, у складу са законом.
За ликвидационог управника, који ће спровести поступак редовне ликвидације установе,
одређује се Урош Трајковић из Београда, ЈМБГ 2808982924671.
Ликвидациони управник заступа установу у ликвидацији и одговоран је за законитост
пословања установе.
Ликвидациони управник је дужан да познатим повериоцима који по овом закону
пријављују потраживање упути и писано обавештење о покретању ликвидације установе,
најкасније у року од 15 дана од дана почетка ликвидације установе.
Члан 5.
Пријаве потраживања достављају се на адресу за пријем поште: Народни универзитет
"Божидар Аџија"- у ликвидацији, Београд, ул. Радослава Грујића бр.3.
Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према установи најкасније у року од
90 дана од дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
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.
Ликвидација установе почиње даном регистрације одлуке о ликвидацији и објављивањем
огласа о покретању ликвидације, у складу са законом о регистрацији.
Све приспеле пријаве потраживања, као и потраживања познатих поверилаца установа ће
евидентирати у листу пријављених потраживања и сачинити листу признатих и оспорених
потраживања.
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 установу, то потраживање се сматра преклудираним.
Од дана регистрације ове одлуке установа не може предузимати нове послове, већ само
послове везане за спровођење ликвидације који обухватају: уновчење имовине, наплату
потраживања, исплату поверилаца и друге нужне послове.
Позивају се сви дужници установе да измире своје обавезе према установи.
Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана доношења ове
одлуке поднети Привредном суду у Београду ову одлуку уз регистрациону пријаву покретања
поступка ликвидације, ради регистрације ликвидације установе у Регистар.
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.
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Ликвидациони управник ће најраније 90 дана, а најкасније 120 дана од дана почетка
ликвидације саставити почетни ликвидациони извештај, а након доношења одлуке надлежног
органа о усвајању истог, предузети потребне радње за регистрацију почетног ликвидационог
извештаја у складу са законом о регистрацији.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе општа акта Народног универзитета
"Божидар Аџија".
Члан 7.
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града Београда''.
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