ПРЕДЛОГ
На основу члана 329. став 1. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“
бр.36/2011, 99/2011, 83/2014- др. закон и 5/2015), члана 16. став 1 Статута Политике а.д.
Београд од 23.05.2012. године (даље: „Статут“), Скупштина привредног друштва
„Политика“ а.д. Београд (даље: „Друштво“) је на ванредној седници Скупштине одржаној
дана 03.11.2016. године донела следећу:

ОДЛУКУ
I УТВРЂУЈЕ СЕ да се Друштво налази у процесу приватизације и да је Скупштина
Друштва на редовној седници од 26.05.2016. године усвојила Одлуку о реорганизацији и
реструктурирању којом је утврђен пакет мера за реорганизацију пословања и
реструктурирање дужничко-поверилачких односа Друштва са трећим лицима.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је Друштво, на основу наведене одлуке Скупштине, дана 26.05.2016.
године поднело Привредном суду у Београду Унапред припремљени план реорганизације
(даље: „УППР“), те да је суд на рочишту од 25.07.2016. године наложио Друштву да у
року од 60 дана достави уређени предлог УППР-а, који ће садржати све прописано чланом
165 Закона о стечају („Сл. гласник РС“, бр.104/2009, 99/2011, 71/2012-одлука УС и
83/2014), као и оно што је наложено Закључком судије 1Рео.18/2016 од 14.07.2016. године.
III УТВРЂУЈЕ СЕ да Друштво и поред чињенице што је предузело активне радње ради
поступања по свим датим налозима суда за уређење УППР-а, због објективних потешкоћа,
није било у могућности да у остављеном, као ни накнадном року, поступи по свим
налозима за уређење УППР-а.
IV ОВЛАШЋУЈУ СЕ Надзорни одбор Друштва да, у случају да УППР од 26.05.2016.
године буде одбачен или обустављен због немогућности поступања по налогу за уређење
истог са рочишта од 25.07.2016. године, поднесе нови предлог за покретање стечајног
поступка реорганизацијом у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације.
V ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Генерални директор Друштва да, по одлуци и инструкцијама
Надзорног одбора Друштва, спроведе поједине радње и активности из ове Одлуке, а ради
ефикасног и благовременог спровођења истих.
VI Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење
Друштво се већ дуже времена налази у незавидној финансијској ситуацији, има угрожену
ликвидност негативно и има значајна дуговања према банкама, државним и
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комерцијалним повериоцима. Поред тога, Друштво се налази у поступку приватизације, а
Одлуком Владе Републике Србије број 023-6026/2015 од 29.05.2015. године одређено је за
субјект приватизације од стратешког значаја, против којег се поступак принудног
извршења и принудне наплате није могао наставити нити покренути у року од једне
године од дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији
(„Сл.гласник РС“, бр.46/2015), односно до 28.05.2016. године.
С обзиром да је наведена заштита од принудне наплате истицала 28.05.2016. године,
Друштво је предузело мере како би наставило пословање и након истека наведене
заштите, односно како би извршило реорганизацију пословања и реструктурирање
дужничко-поверилачких односа, са циљем омогућавања несметаног наставка пословања и
обављања редовне делатности. У том смислу, Друштво је дана 26.05.2016. године,
поднело Привредном суду у Београду Унапред припремљени план реорганизације, а
поступајући суд је донео Закључак 1Рео.18/2016 од 14.07.2016. године којим је наложио
уређење поднетог УППР-а, а на рочишту од 25.07.2016. године, суд је наложио
достављање уређеног и допуњеног УППР-а у року од 60 дана.
Међутим, и поред чињенице што су предузете све радње ради поступања по свим датим
налозима суда за уређење УППР-а, због објективних потешкоћа, Друштво није било у
могућности да у остављеном ни накнадном року поступи по свим налозима за уређење
УППР-а.
Имајући у виду наведено, а посебно ради обезбеђивања услова за наставак пословања
Друштва и даље заштите од принудне наплате, те због чињенице да је чланом 329 Закона
о привредним друштвима предвиђено да Скупштина као највиши орган Друштва,
одлучује о најзначајнијим питањима за пословање Друштва, одлучено је као у
диспозитиву ове Одлуке.

Председник Скупштине
__________________________
(унети име и презиме)
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