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 Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 023-6141/2011, од 29. јула
2011. године, Агенција за приватизацију дана 24.08.2011. године доноси

ОДЛУКУ
о реструктурирању
1. ПОКРЕЋЕ СЕ РЕСТРУКТУРИРАЊЕ субјекта приватизације Пољопривредна корпорација
Београд АД, Београд – Падинска Скела, Индустријско насеље бб, матични број: 07042230
2. ПОКРЕЋЕ СЕ РЕСТРУКТУРИРАЊЕ зависних друштава субјекта приватизације:
2.1

Предузеће за производњу зачина и сирила ПКБ Сирпак доо, Београд –
Падинска Скела, Индустријско насеље бб, матични број: 17235184,

2.2

Пољопривредна авијација ПКБ Мешовито предузеће за обављање услуга
привредне авијације доо, Београд – Падинска Скела, Индустријско насеље бб,
матични број: 17060007,

2.3

ЕКО – ЛАБ друштво са ограниченом одговорношћу за управљање квалитетом,
Падинска Скела, матични број: 07783582,

2.4

ПКБ Агроекономик друштво са ограниченом одговорношћу – Институт за
научноистраживачки рад и трансфер технологије у пољопривреди, Београд –
Падинска Скела, Индустријско насеље бб, матични број: 07783647,

2.5

Ветеринарска станица ПКБ друштво са ограниченом одговорношћу Падинска
Скела, Индустријско насеље бб, матични број: 20150211.

3. Поступак реструктурирањa субјеката приватизације из тачке 1. и 2. 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.
4. ПОЗИВАЈУ СЕ државни повериоци субјеката приватизације из тачке 1. и 2. ове одлуке 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 субјекту приватизације из тачке 1 ове одлуке у року од 15 дана од дана
објављивања ове одлуке у дневном листу «Политика», на адресу субјекта приватизације из
тачке 1 диспозитива.

5. Право да пријаве потраживање према субјекту приватизације имају и остали повериоци у
складу са чланом 20. став 4. Закона о приватизацији.
6. Поверилац примерак пријаве потраживања истовремено доставља субјекту приватизације и
Агенцији за приватизацију.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Oдредбом 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.
Такође, 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 2. Закона о приватизацији прописано је да су државни повериоци дужни да
отпусте дуг и према подређеном (зависном) друштву које у структури капитала има већински капитал
контролног (матичног) друштва које послује већинским друштвеним или државним капиталом или у
којем је друштвени или државни капитал већински заједно са капиталом контролног друштва.
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.
Увидом у податке Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, тренутна
структура капитала Пољопривредне корпорације «Београд» а.д. – Београд, Падинска Скела, је
следећа: Град Београд - 6334663 акција, односно 99,54765% капитала, Пољопривредна корпорација
«Београд» а.д. – Београд, Падинска Скела 14288 акција, односно 0,22453 % капитала, Фонд за развој
Републике Србије – 2648 акција, односно 0, 04161 % капитала, Компанија Дунав осигурање А.Д.О –
256 акција, односно 0,00402% капитала, а у власништву физичких лица је 11,593 акција, односно
0,18218% капитала.
У вези са наведеном структуром капитала, претходно је на основу иницијативе Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у складу са чланом 48. Закона о средствима у својини
Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 53/95, 3/96 – испр., 54/96, 32/97 и 101/05 – др. закон.),
покренут поступак утврђивања удела државне својине у средствима која користи предузеће.
Наведени поступак је окончан Закључком Владе Републике Србије 05 Број 46-3585/2009-01, од 18.
јуна 2009. године, којим се утврђује да удео државне својине у средствима која користи
Пољопривредна корпорација Београд АД, Београд – Падинска Скела износи 99,755%.

Након тога у складу са иницијативом Града Београда, а у циљу реализације стратегије развоја
Града Београда, на предлог Министарства економије и регионалног развоја, Влада Републике Србије
је, дана 28. октобра 2010. године, донела Закључак 05 Број: 023-7924/2010, којим се усваја текст
Уговора о поклону акција издаваоца Пољопривредна корпорација Београд АД, Београд – Падинска
Скела, Граду Београду, а у складу са наведеним документом, дана 18. новембра 2010. године,
потписан је и оверен предметни уговор између Републике Србије и Града Београда, Ов.бр.6334/2010
од 18. новембра 2010. године.
Имајући у виду потребу свеобухватног решавања проблема привредних друштава која
обављају пољопривредну делатност као претежну, Влада Републике Србије је, дана 29. јула 2011.
године, донела Закључак 05 Број: 023-6141/2011, којим се препоручује Агенцији за приватизацију да
донесе одлуку о реструктурирању Пољопривредне корпорације Београд АД, Београд – Падинска
Скела, како би наведено предузеће било третирано на јединствени начин са осталим привредим
друштвима из исте групације, а која су у другим фазама поступка приватизације.
У поступку реализације Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-6141/2011, од 29. јула
2011.године, Агенцији за приватизацију је достављено изјашњење Министарства економије и
регионалног развоја број: 03-02-666/2011-06, од 09.08.2011. године, у коме се наводи да је Законом о
средствима у својини Републике Србије чланом 1. став 1. тачка 2. подтачка 2. дефинисано да су
средства у својини Републике Србије и средства која стекну органи и организације јединица
територијалне аутономије и локалне самоуправе. Поред наведеног, имајући у виду структуру
капитала Пољопривредне корпорације Београд АД, Београд, Министарство економије и регионалног
развоја у допису наводи да све одлуке које Агенција за приватизацију у складу са својим
овлашћењима доноси, треба да буду уз сагласност уписаног титулара већинског пакета акција,
односно Града Београда.
У вези са горе наведеним, Пољопривредна корпорација Београд АД, Београд – Падинска
Скела донела је иницијативу за улазак у поступак реструктурирања бр. 5441, од 15. августа 2011.
године у којој се изражава намера за реструктурирањем ради целокупне пословне консолидације
друштва.
Поступајући по предметној иницијативи, Градско веће града Београда је, на седници одржаној
дана 18. августа 2011. године, донело Закључак Број: 3-667/11-ГВ, којим се ради целокупне пословне
консолидације друштва наведена иницијатива прихвата. Наведеним Закључком Градског већа Града
Београда налаже се надлежним органима предузећа да, у складу са релевантним законским
прописима, спроведу поступак у вези иницијативе за реструктурирање, уз обавезу достављања свих
аката које предузеће доноси у наведеном поступку на сагласност надлежном органу града Београда,
као већинском власнику акција Пољопривредне корпорације Београд АД, Београд – Падинска Скела.
Ради што успешнијег спровођења поступка реструктурирања, ревитализације субјеката
реструктурирања, те како ради развоја делатности коју обавља Пољопривредна корпорација Београд
АД, Београд – Падинска Скела као матично друштво и финансијске и пословне консолидације целог
система који чине и његова повезана односно зависна друшта, али и даљег развоја целокупне
привреде, а полазећи од мишљења Министарства економије и регионаланог развоја у делу који се
односи на члан 1. став 1. тачка 2. подтачка 2. Закона о средствима у својини Републике Србије
односно члан 13. став 1. истог закона, као и да је чланом 19а Закона о приватизацији прописано да
одлука о реструктурирању садражи 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 даље спровођења поступка реструктурирања, позвани су повериоци да пријаве своја
потраживања према наведеним субјектима приватизације, са стањем на дан 31.12.2004. године.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.
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