На основу члана 9. став 1. тач. 7. и 10. Закона о Агенцији за приватизацију («Службени гласник РС», бр.
38/01, 135/04 и 30/2010) и чл. 19, 19а, 20. и 20а Закона о приватизацији («Службени гласник РС», бр.
38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 - др. закон, 30/2010 - др. закон, 93/2012, 119/112, 51/2014 и
52/2014 - УС), a у вези са чл. 7. и 9. Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације
(«Службени гласник РС», бр. 52/2005, 96/2008, 98/2009, 44/2013 и 59/2013), Агенција за приватизацију
дана 05.06.2014. године доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ НОВОГ РЕСТРУКТУРИРАЊА
бр. Р-124/06-ОД од 08.06.2006. године
1.

Тачка 1. Одлуке о покретању новог реструктурирања бр. Р-124/06-ОД од 08.06.2006. године,
укључујући и измене ове одлуке бр. 10-88/13-344-10/01 од 15.01.2013. године, мења се тако да гласи:
«Покреће се поступак реструктурирања субјекта приватизације „Иво Лола Рибар Систем“ а.д.
Београд, Булевар Краља Александра бр. 84 и Југословенска 2, матични број: 17356445, и зависних
друштава: „Лола Алати“ д.о.о. Предузеће за производњу алата Београд (Чукарица) ул.
Југословенска бр. 2, матични број: 17172476 и „ЛОЛА ФОТ“ ДОО Београд, Радних акција 93 А,
матични број: 07525290».

2.

Позивају се државни повериоци зависног друштва „ЛОЛА ФОТ“ ДОО Београд, и то: јавна предузећа,
Пореска управа, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за
здравствено осигурање, Републичка дирекција за робне резерве, Фонд за развој Републике Србије,
други републички органи и организације, као и Агенција за осигурање депозита када врши функцију
стечајног управника над банкама у стечају и када управља у име и за рачун Републике Србије по
основу преузетих ино обавеза, да, у складу са чланом 20а Закона о приватизацији, пријаве своја
потраживања са стањем на дан 31. децембар 2004. године према „ЛОЛА ФОТ“ ДОО Београд, у року
од 15 дана од дана објављивања ове одлуке у дневном листу „Политика“, на адресу „ЛОЛА ФОТ“ ДОО
Београд Радних акција 93 А.

3.

Право да пријаве потраживања према „ЛОЛА ФОТ“ ДОО Београд имају и остали повериоци у складу
са чланом 20. став 4. Закона о приватизацији.

4.

Поверилац примерак пријаве потраживања истовремено доставља „ЛОЛА ФОТ“ ДОО Београд и
Агенцији за приватизацију.

5.

Све остале одредбе Одлуке о покретању новог реструктурирања бр. Р-124/06-ОД од 08.06.2006.
године, укључујући и измене ове одлуке бр. 10-88/13-344-10/01 од 15.01.2013. године, остају на снази.

6.

Ову одлуку објавити у дневном листу „Политика“ у року од 15 дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Агенција за приватизацију донела је дана 08.06.2006. године Одлуку о покретању новог реструктурирања,
бр. Р-124/06- ОД, субјекта приватизације „Иво Лола Рибар Систем“ а.д. Београд (у даљем тексту: „ЛОЛА
СИСТЕМ“ АД у реструктурирању Београд), матични број: 17356445, с обзиром да је проценила да капитал,
односно имовина субјекта приватизације не могу бити продати методом јавног тендера или јавне аукције,
без претходног реструктурирања.
Дана 15.01.2013. године Агенција за приватизацију је донела Одлуку о измени одлуке о покретању новог
реструктурирања бр. Р-124/06 од 08.06.2006. године, заведену под бројем 10-88/13-344-10/01, којом је
покренут поступак реструктурирања друштва „Лола Алати“ д.о.о. Предузеће за производњу алата Београд
(Чукарица), зависног друштва субјекта приватизације „ЛОЛА СИСТЕМ“ АД у реструктурирању Београд.
Дана 04.02.2014. године субјект приватизације „ЛОЛА СИСТЕМ“ АД у реструктурирању Београд поднео је
Агенцији за приватизацију иницијативу за покретање поступка реструктурирања „ЛОЛА ФОТ“ ДОО
Београд. У образложењу захтева наведено је да је увођење у поступак реструктурирања зависног
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друштва „ЛОЛА ФОТ“ Београд једини начин да исто настави успешно пословање, да је друштво до сада
успешно пословало упркос свим отежавајућим околностима рада на Косову, те да има око 200 запослених
лица.
Решењем Регистратора Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, БД
32044/2014 од 22.04.2014. године, усвојена је регистрациона пријава, па је у Регистру привредних
субјеката регистрована промена података код „ЛОЛА ФОТ“ ДОО Београд, и то: промена чланова, промена
сувласништва на уделу, промена основног капитала и промена забележби. Увидом у предметно решење
се може констатовати да је регистрована промена чланова, тако да се брише „ЛОЛА ФОТ“ ДОО Београд,
удео: 100% и уписује се: Друштвени капитал, удео: 32,98% и „ЛОЛА СИСТЕМ“ АД у реструктурирању
Београд, удео: 67%. Такође, може се констатовати и упис промене сувласништва на уделу више физичких
лица.
Према члану 19. став 2. Закона о приватизацији, реструктурирање подразумева промене које се односе на
субјект приватизације и његова зависна предузећа, које омогућавају продају његовог капитала и имовине,
а нарочито: статусне промене, промене правне форме, промене у унутрашњој организацији и друге
организационе промене; отпис главнице дуга, припадајућих камата или других потраживања, у целини или
делимично; отпуштање дуга у целини или делимично ради намиривања поверилаца из средстава
остварених од продаје капитала субјекта приватизације.
У спровођењу поступка реструктурирања Агенција за приватизацију је утврдила да спровођење поступка
реструктурирања матичног друштва није могуће без упоредог реструктурирања зависног друштва „ЛОЛА
ФОТ“ ДОО Београд, с обзиром да удео матичног друштва „ЛОЛА СИСТЕМ“ АД у реструктурирању Београд
у зависном друштву представља имовину матичног друштва.
Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.

Доставити:
„ЛОЛА СИСТЕМ“ АД у реструктурирању Београд;
„ЛОЛА АЛАТИ“ ДОО Београд - у реструктурирању;
„ЛОЛА ФОТ“ ДОО Београд;
Центру за приватизацију;
Сектору за оперативно-правне послове;
Одељењу за опште послове - архиви.
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