На основу члана 9. став 1. тачке 7. и 10. Закона о Агенцији за приватизацију («Службени гласник РС», бр.
38/01 и 135/04) и чл. 19, 19а, 20. и 20а Закона о приватизацији («Службени гласник РС», бр. 38/01, 18/03,
45/05 и 123/07), у вези са чланом 7. и 9. Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката
приватизације («Службени гласник РС», бр. 52/05, 96/08 и 98/09) и чланом 4. Уредбе о начину и
условима измиривања обавеза субјеката приватизације према повериоцима («Службени гласник РС», бр.
45/06, 108/07, 126/07 и 60/08), Агенција за приватизацију дана 14.05.2010. године доноси

ОДЛУКУ
о реструктурирању
1.

ПОКРЕЋЕ СЕ РЕСТРУКТУРИРАЊЕ субјекта приватизације Предузећа за оспособљавање и
запошљавање инвалида за обављање производно трговинске привредне делатности ФИАЗ
ЗАШТИТА Д.О.О., Пане Ђукића 1, Прокупље, матични број 17227467.

2.

Поступак реструктурирањa субјекта приватизације из тачке 1. ове одлуке спроводи се:
• статусним променама, променама правне форме, променама у унутрашњој организацији и
другим организационим променама;
• отписом главнице дуга, припадајућих камата или других потраживања, у целини или
делимично;
• отпуштањем дуга у целини или делимично ради намиривања поверилаца из средстава
остварених од продаје капитала субјекта приватизације
• другим променама које се односе на субјект приватизације и његова зависна предузећа, које
омогућавају продају његовог капитала и имовине

3.

ПОЗИВАЈУ СЕ државни повериоци субјекта приватизације и остали повериоци субјекта
приватизације да, у складу са чланом 20. став 4. и чланом 20а. Закона о приватизацији, пријаве
своја потраживања са стањем на дан 31. децембар 2004. године према субјекту приватизације у
року од 15 дана од дана објављивања ове одлуке у дневном листу «Политика», на адресу субјекта
приватизације из тачке 1. диспозитива и Агенцији за приватизацију.

4.

Право да пријаве потраживање према субјекту приватизације имају и остали повериоци у складу
са чланом 20. став 4. Закона о приватизацији.

5.

Поверилац примерак пријаве потраживања истовремено доставља субјекту приватизације и
Агенцији за приватизацију.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одредбом члана 9. став 1. тачка 7. Закона о Агенцији за приватизацију прописано је да Агенција, у
обављању послова спровођења поступка приватизације, спроводи реструктурирање или упућује захтев
надлежном органу да спроведе реструктурирање у поступку приватизације ако процени, у складу са
чланом 19. Закона о приватизацији, да капитал односно имовина субјекта приватизације не могу бити
продати методом јавног тендера или јавне аукције, без претходног реструктурирања.
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.

На основу члана 7. Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације («Службени
гласник РС», бр. 52/05, 96/08 и 98/09), Агенција покреће реструктурирање субјекта приватизације
доношњем одлуке о реструктурирању. Одлука о реструктурирању субјекта приватизације сходно члану
19а Закона о приватизацији, у вези са чланом 9. Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката
приватизације садржи пословно име, седиште, начин реструктурирања, рок у коме су повериоци дужни
да пријаве своја потраживања, као и друге податке од значаја за спровођење реструктурирања.
Чланом 20. став 4. Закона о приватизацији прописано је да и остали повериоци могу да отпусте дуг
према субјекту приватизације, ради намиривања потраживања из средстава остварених од продаје
капитала субјеката приватизације.
Чланом 20а Закона о приватизацији прописано је да је државни поверилац дужан да писмено пријави
своје потраживање у року од 15 дана од дана објављивања одлуке о реструктурирању у дневном листу.
У пријави се мора нарочито назначити назив државног повериоца, правни основ потраживања, као и
износ потраживања, и то посебно износ главног потраживања , а посебно износ обрачунате камате.
Имајући у виду да приватизацију субјекта приватизације није могуће спровести у постојећем статусном,
односно организационом облику, са постојећом структуром капитала и са евидентираном висином
обавеза без спровођења реструктурирања субјекта приватизације, одлучено је као у диспозитиву.

