На основу Закључка Владе Републике Србије 05 бр. 023-2544/2010, од 1. априла 2010. године, 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 и 19а 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), Агенција за приватизацију дана 19. априла 2010.
године доноси
ОДЛУКУ
о реструктурирању
1

ПОКРЕЋЕ СЕ РЕСТРУКТУРИРАЊЕ субјекта приватизације ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Јавно
предузеће за производњу термоелектричне енергије ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ КОСОВО са
потпуном одговорношћу Обилић, у кругу Термоелектране ТЕ Косово Б, матични број
09016252.

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 и имовине.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Влада Републике Србије је Закључком 05 број 023-2544/2010 од 1. априла 2010. године
препоручила Агенцији за приватизацију да донесе одлуку о реструктурирању ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
СРБИЈЕ Јавног предузећа за производњу термоелектричне енергије ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ КОСОВО са
потпуном одговорношћу Обилић, у кругу Термоелектране ТЕ Косово Б, матични број 09016252.
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 19а став 1 Закона о приватизацији предвиђено је 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.
Чланом 20. Закона о приватизацији прописано је да су државни повериоци у поступку
реструктурирања субјекта приватизације који послује у целини или већинским друштвеним или
државним капиталом, дужни да отпусте дуг према субјекту приватизације у целини и своје
потраживање намире из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације.

Имајући у виду структуру капитала субјекта приватизације, у конкретном случају нису
испуњени услови за примену института отпуста дуга. С обзиром да се нису стекли услови за примену
инситута отпуста дуга, повериоцима субјекта приватизације није упућен позив за пријаву
потраживања.
С обзиром на напред изнето, a у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 0232544/2010 од 1. априла 2010. године, одлучено је као у диспозитиву.
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