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, 19а, 20. и 20а 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: 023-02867/2011-06 од 07.11.2011. године, Агенција за приватизацију дана 07.11.2011. године, доноси

ОДЛУКУ
о реструктурирању

1

ПОКРЕЋЕ СЕ РЕСТРУКТУРИРАЊЕ субјекта приватизације Предузећа грађевинског материјала
«Будућност» а.д. Прешево, Димитрија Туцовића бр. 38, матични број: 07179243 (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;
• 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 повериоци Субјекта приватизације да, у року од 15 дана од дана објављивања ове
одлуке у дневном листу «Политика», а у складу са чланом 20. став 4. Закона о приватизацији,
пријаве своја потраживања са стањем на дан 31. децембар 2004. године, према Субјекту
приватизације на адресу Субјекта приватизације из тачке 1. диспозитива, уколико то своје
потраживање нису пријавили и/или отпустили по претходно објављеном позиву за пријаву
потраживања објављеном дана 14.09.2005. године, у дневном листу «Политика».

4

Отпуштање дуга у целини према субјекту приватизације пуноважно је у случају да је капитал
субјекта који се реструктурира у поступку приватизације продат методом јавног тендера или
методом јавне аукције, па уколико се на основу прихваћеног програма рестуктурирања Субјекта
приватизације изврши продаја имовине Субјекта приватизације, из остварене продајне цене неће се
вршити намирење потраживања пријављених у складу са тачком 3. одлуке.

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.

Агенција за приватизацију се дана 07.11.2011.године обратила Министарству економије и
регионалног развоја са захтевом за доставу мишљења у погледу могућности покретања поступка
реструктурирања субјекта приватизације. Министарство економије и регионалног развоја својим
дописом број: 023-02-867/2011-06 од 07.11.2011. године доставило је своје мишљење у погледу
примене одредаба Закона о приватизацији које се односи на покретaње поступка реструктурирања
субјекта приватизације. У наведеном допису истиче се да је сагласно члану 19. став 1. Закона о
приватизацији утврђено да Агенција за приватизацију доноси одлуку о реструктурирању ако она сама
процени да капитал или имовина субјекта приватизације не могу бити продати методом јавног
тендера или јавне аукције без претходног реструктурирања. У конкретном случају, имајући у виду све
релевантне чињенице које се тичу наведеног субјекта приватизације, неопходно је да се спроведе
поступак реструктурирања субјекта приватизације.
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.
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 субјекта 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.
Члановима 20. и 20а Закона о приватизацији предвиђено је да су државни повериоци дужни (а
да остали повериоци имају право) да пријаве своја потраживања према субјекту приватизације који се
реструктурира, а у циљу условног отпуста потраживања доспелих на дан 31.12.2004. године, ради
намирења из прихода остварених продајом капитала субјекта приватизације.
Агенција за приватизацију је објавила јавни позив за пријаву потраживања према Субјекту
приватизације дана 14.09.2005. године. Пријављена потраживања поверилаца на основу предметног
јавног позива за пријаву потраживања измирена су у целости из купопродајне цене која је остварена у
поступку продаје капитала Субјекта приватизације по основу Уговора о продаји друштвеног капитала
методом јавнe аукције II Ов.бр. 1270/2006 од 27.06.2006.године, пред Првим општинском суду у
Београду.
Имајући у виду да је у поступку контроле извршења уговора утврђено да купац капитала
Субјекта приватизације ни у накнадно остављеном року није испоштовао уговорне обавезе, Уговор о
продаји капитала је раскинут. Чланом 41а став 2. Закона о приватизацији прописано је да се капитал
који је био предмет продаје након раскида уговора о продаји капитала преноси Акцијском фонду.
Поступајући у складу са наведеном одредбом Закона о приватизацији, Агенција за приватизацију је
донела Одлуку о преносу капитала субјекта приватизације Акцијском фонду.
Законом о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију («Службени гласник РС»,
број 30/2010) прописано је да Акцијски фонд престаје са радом, односно да је Агенција за
приватизацију правни следбеник Акцијског фонда.
Ради што успешнијег спровођења поступка реструктурирања, ревитализације субјекта
реструктурирања, те како ради развоја делатности коју обавља, али и даљег развоја целокупне
привреде, као и финансијске и пословне консолидације, а узимајући у обзир да је чланом 19a ст. 1
Закона о приватизацији прописано да Одлука о реструктурирању садржи: пословно име и седиште
субјекта приватизације, начин реструктурирања, рок у коме су повериоци дужни да пријаве своја
потраживања, као и друге податке од значаја за спровођење реструктурирања позвани су повериоци
који нису пријавили и отпустили дуг са стањем на дан 31. децембар 2004. године, по претходно
објављеном позиву за пријаву потраживања према Субјекту приватизације објављеном дана
14.09.2005. године, да у складу са чланом 20. став 4. Закона о приватизацији, а у циљу додатног

релаксирања Субјекта приватизације од обавеза према таквим повериоцима (уколико их има),
пријаве своје потраживање према Субјекту приватизације са стањем на дан 31. децембар 2004.
године. У случају да се прихваћеним програмом реструктурирања Субјекта приватизације предвиди
реструктурирање кроз продају имовине Субјекта приватизације, неће се вршити намирење напред
наведених поверилаца.
Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.
Предмет обрадио:
РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА ЗА
ОПЕРАТИВНО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
________________________
Душко Пуђа
Сагласна:
РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА
ЦЕНТРА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
___________________________
Драгана Пузић
Сагласна:
ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА
ОПЕРАТИВНО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
____________________________
Јелена Шулејић
Сагласна:
РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА
ЦЕНТРА ЗА КОНТРОЛУ
ЗАСТУПНИКА КАПИТАЛА
___________________________
Весна Недељковић
Сагласна:
ДИРЕКТОР
ЦЕНТРА ЗА КОНТРОЛУ
ЗАСТУПНИКА КАПИТАЛА
__________________________
Илијана Стаменковић
Сагласна:
ДИРЕКТОР
ЦЕНТРА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
__________________________
Маријана Радовановић

Одлуку доставити:
- Архиви
- Агенцији за привредне регистре
- Центру за приватизацију,
- Центру за контролу заступника капитала,
- Сектору за оперативно правне послове,
- Субјекту приватизације из тачке 1. Одлуке
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Владислав Цветковић

