На основу члана 9. став 1. тачке 7. и 10. Закона о Агенцији за приватизацију («Службени гласник РС»,
бр. 38/01, 135/04 и 30/2010) и чл. 19 и 19а Закона о приватизацији («Службени гласник РС», бр. 38/01,
18/03, 45/05, 123/07, 123/07- др. закон и 30/2010- др. закон ), 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), а у складу са дописом Министарства економије и регионалног развоја број:023-02-258/201106 од 16.03.2011. године, Агенција за приватизацију дана 18.03.2011. године, доноси
ОДЛУКУ
о реструктурирању

1

ПОКРЕЋЕ СЕ РЕСТРУКТУРИРАЊЕ субјекта приватизације Акционарског друштва Фабрика
«Седишта» Белимира Бандовића бб, Прибој, матични број: 07219555 (у даљем тексту: Субјект
приватизације).

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;
• другим променама које се односе на субјект приватизације и његова зависна предузећа, које
омогућавају продају његовог капитала.

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,
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.
Одредбама члана 3. Закона о приватизацији прописано је да предмет приватизације чине
друштвени, односно државни капитал у предузећима или другим правним лицима, ако посебним
прописима није другачије одређено.

Увидом у статистички приказ власништва Централног регистра, депо и клиринга хартија од
вредности, констатована је следећа структура капитала Субјекта приватизације: акције у власништву
физичких лица: 58653 акција односно 30,37% акција, акције у власништву правних лица: 134462
акција односно 69,63% акција, од чега:115.218 акција у власништву Акционарског фонда (59,66%
акција) и 19.244 акција у власништву ПИО фонда (9,97% акција). Акционарски фонд је са
Републичким ПИО фондом акционар са већинским власништвом од 69,63% учешћа у укупном
акцијском капиталу.
Акционарски фонд је основан Законом о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне
акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Службени гласник РС“,
број 30/10). Наведним законом дефинисано је да је оснивач Акционарског фонда , Република Србија.
Чланом 10 б. истог Закона дефинисано је да оснивач Фонда, Република Србија, приликом оснивања
Акционарског фонда уноси новчани улог као и да неновчани улог чине акције и удели евидентирани у
Приватизационом регистру као и акције које је Акцијски фонд пренео Фонду у складу са законом.
На основу одредбе члана 6. став 2 тачка 1. Закона о Агенцији за приватизацију („Службени
гласник РС“, број 30/01, 135/04 и 30/10) а у складу са чланом 10д Закона о изменама и допунама
Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку
приватизације, Агенција за приватизацију обавља послове у име и за рачун Фонда.
Чланом 11а Закона о Агенцији за приватизацију прописано је да у пословима продаје акција
односно удела Агенција за приватизацију продаје акције односно уделе чији су законити имаоци
Република Србија, Фонд, Фонд за развој Републике Србије, акције које су пренете републичком фонду
надлежном за пензијско и инвалидско осигурање запослених, као и акције и уделе после раскида
уговора о продаји капитала односно имовине закљученог између Агенције и купца капитала.
Такође и одредбом члана 12. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју
грађани оставарују у поступку приватизације прописано је да Агенција за приватизацију продаје
акције односно уделе који су пренети Акцијском фонду у складу са Програмом фонда. Наведеним
чалном дефинисани су начини продаје акција и удела Акцијског фонда.
У поступку припреме продаје акција утврђено је да је у циљу што успешније продаје акција
привредног друштва на начин предвиђен законом, неопходно у субјекту приватизације спровести
поступак реструктурирања односно одређене промене које се односе на субјект приватизације, које
омогућавају продају његовог капитала.
Закон о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку
приватизације којим се уређује остваривање права грађана на новчану накнаду по основу продаје
акција или удела евидентираних у Приватизационом регистру, у члану 2. дефинише носиоце права.
Сагласно члану 16. истог закона, средства остварена продајом акција чији је власник Акционарски
фонд се по одбитку трошкова продаје преносе на посебан рачун Акционарског фонда отворен за те
намене и користе се искључиво за исплату новчане накнаде носиоцима права, и не могу бити
предмет принудног извршења или намирења поверилаца.
Закон о приватизацији прописује обавезу државних поверилаца и могућност осталих
поверилаца да отпусте дуг према субјектима приватизације у циљу намирења потраживања из
средстава остварених од продаје капитала субјекта, с тим што је отпуштање дуга пуноважно у случају
да је капитал субјекта који се реструктурира у поступку приватизације продат методом јавног тендера
или методом јавне аукције.
Чланом 41б истог закона прописано је да се средства остварена од продаје капитала у
поступку приватизације после измиривања трошкова продаје у поступку приватизације и посебне
накнаде - провизије, као и првенственог намирења поверилаца субјеката у којима је спроведено
реструктурирање, уплаћују на уплатни рачун буџета Републике Србије.
Министарство економије и регионалног развоја је у свом допису број: 023-02-258/2011-06 од
16.03.2011. године указало да није противно увођењу овог привредног друштва у реструктурирање, с
обзиром да би се на овај начин стварали услови за продају капитала чији приход служи искључиво за
исплату новчане накнаде носиоцима права.

Такође, у наведеном допису се истиче да средства остварена продајом не могу бити предмет
принудног извршења или намирења поверилаца, као и експлицитну одредбу члана 16. Закона о праву
на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације који је овој
области lex specialis, потребно је одговарајућим актом омогућити да се средства која се остваре од
продаје капитала у власништву Акционарског фонда заштите од принудног извшења и намирења
поверилаца. Наведеним дописом указује се и на то да уколико Агенција за приватизацију оцени да је
ради продаје капитала овог привредног субјекта потребно да донесе одлуку о реструктурирању, а с
обзиром на одредбу члану 16. Закона о праву на бесплатне акције као lex specialis у овој области, не
би било места примени одредаба Закона о приватизацији које се односе на намирење поверилаца и
отпуст дуга па самим тим и пријаву потраживања од стране поверилаца у поступку реструктурирања .

Са свега наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.
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