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, 123/07др. закон, 30/2010- др. закон и 93/12), 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), као и Иницијативом Министарства финансија и
привреде, број: 023-02-258/2012-31 од 26.09.2012. године и Решењем Владе Републике Србије 05 Број: 023-7008/2012
од 08.11.2012. године, Агенција за приватизацију дана 07.12.2012. године, доноси
ОДЛУКУ
о новом реструктурирању

1.

ПОКРЕЋЕ СЕ НОВО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ субјекта приватизације Акционарско друштво за производњу,
прераду и промет пољопривредних производа „Драган Марковић“ Обреновац, Краља Петра I 27,
Обреновац, Београд, матични број: 07042442 (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. 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 по претходно објављеном позиву за
пријаву потраживања објављеном дана 15.10.2007. 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, а 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. ове одлуке.

5.

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

6.

Даном доношења ове одлуке, престаје да се примењује Одлука новом о реструктурирању број: Р-60/07-ОД од
03.10.2007. године.
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.
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.
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.
Дана 03.10.2007. Агенција за приватизацију је донела Одлуку број: Р-60/07-ОД о новом
реструктурирању Субјекта приватизације, а дана 15.10.2007. године објављен је позив повериоцима за пријаву
потраживања према Субјекту приватизације.
Надлежни органи овог друштва су дана 29.02.2008. године донели Одлуку о усвајању Програма
реструктурирања, који је Агенција за приватизацију прихватила својим Решењем број 10-1113/08-63/02 од
17.04.2008. године. Програмом реструктурирања била је предвиђена продаја капитала методом јавног тендера и
до 2009. године су била објављена два јавна позива за учешће на јавном тендеру за продају капитала овог
друштва, међутим, оба тендера су проглашена неуспелим.
У току трајања поступка приватизације, покренут је поступак ради утврђивања учешћа државне својине у
средствима којима располаже Субјект приватизације, а у складу са чланом 48 Закона о средствима у својини
Републике Србије ("Службени гласник РС", број 53/95, 3/96 - испр., 54/96, 32/97 и 101/2005 – др. закон).
Сходно наведеном, дана 03.03.2011. године, Влада Републике Србије је донела Закључак 05 Број: 461318/2011 којим је утврдила да удео државне својине у средствима која користи Субјект приватизације, износи
66,31%, што са претходно утврђеним државним капиталом Републике Србије у износу од 5,27%, укупно износи
71,58%. На основу пшредметног закључка, Субјект приватизације је дана 29.03.2011. године са Републичком
дирекцијом за имовину Републике Србије, потписао Споразум о уделу државне својине у средствима која
користи Субјект приватизације (оверен пред Првим основним судом у Београду под Ов. I бр. 42284/2011).
Имајући у виду да је Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 46-1318/2011 од 03.03.2011. године и
Споразумом о уделу државне својине у средствима која користи Субјект приватизације утврђено да удео
државног капитала у средствима која користи ово друштво износи 71,58%, Министарство финансија и привреде
је дана 07.11.2012. године донело Одлуку број: 023-02-258/2012-31, којом се ставља ван снаге Иницијатива за
приватизацију Акционарског друштва за производњу, прераду и промет пољопривредних производа „Драган
Марковић“, Обреновац, број: 023-00-27/02-08 од 01.02.2002. године, а Решењем 05 Број: 023-7008/2012 од
08.11.2012. године, Влада Републике Србије је дала сагласност на нову Иницијативу коју је поднело
Министарство финансија и привреде за покретање поступка приватизације у Акционарском друштву за
производњу, прераду и промет пољопривредних производа „Драган Марковић“, у реструктурирању, Обреновац,
број: 023-02-258/2012-31.
С обзиром на све изнето, дана 06.12.2012. године Агенција за приватизацију је донела Одлуку број 102742/12-63/02 којом се поступак приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво за производњу,
прераду и промет пољопривредних производа „Драган Марковић“ Обреновац, у реструктурирању, Краља
Петра I 27, Обреновац, Београд, матични број: 07042442, обуставља у односу на Инцијативу за приватизацију
Акционарског друштва за производњу, прераду и промет пољопривредним производима „Драган Марковић“,
Обреновац, број: 023-00-27/02-08 од 01.02.2002. године,којом је првенствено покренут и надаље наставља да се
спроводи у складу с Иницијативом Министарства финансија и привреде број: 023-02-258/2012-31 од 26.09.2012.
године, на коју је Влада Републике Србије, Решењем 05 Број: 023-7008/2012 од 08.11.2012. године, дала
сагласност.
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 дуг са стањем на дан 31. децембар 2004. године, по
претходно објављеном позиву за пријаву потраживања према субјектима приватизације објављеном дана
15.10.2007. 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, а посебно чињеницу да је на основу Одлуке Министарства финансија и
привреде број: 023-02-258/2012-3 од 07.11.2012. године Агенција за приватизацију донела Одлуку о обустави
поступка приватизације Акционарског друштва за производњу, прераду и промет пољопривредних производа
„Драган Марковић“, у реструктурирању, Обреновац и наставку поступка приватизације у складу с Иницијативом
Министарства финансија и привреде број: 023-02-258/2012-31 од 26.09.2012. године, на коју је Влада Републике
Србије, Решењем 05 Број: 023-7008/2012 од 08.11.2012. године, дала сагласност, да је реструктурирање поступак
који се спроводи у оквиру поступка приватизације, да се поступак приватизације Субјекта приватизације
спроводи сагласно новој Иницијативи Министарства финансија и привреде број: 023-02-258/2012-31 од
26.09.2012. године, на коју је Влада Републике Србије Решењем 05 Број: 023-7008/2012 од 08.11.2012. године,
дала сагласност, као и став Министарства финансија и привреде који је садржан у оквиру предметне

Иницијативе да је потребно да Агенција за приватизацију донесе Одлуку о реструктурирању Акционарског
друштва за производњу, прераду и промет пољопривредних производа „Драган Марковић“, у реструктурирању,
Обреновац, одлучено је као у диспозитиву.

