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TUZILAC: "LILL У DROGERIE" d.o.o. Beograd,, ~i".···i~-~ia Klemansoa br.19, maticni 
broj 07006063, PIB 100001095, koje ро punomocju koje prilaze zastupa advokat Je\ena 
Drenca iz Beograda, ul. Svetozara Markovica br.4911 

TUZENI: AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU, Beograd, ul. Terazije br.23, koga zastupa 
direktor Ljubomir Subara 

TUZBA 
Radi cinidbe 

Vrednost spora : 10.000,00 dinara 

- U 2 primerka 
- Priloga: 8 

- Punomocje 

Tuzilac је dana 10.07.2012. godine zakljucio Ugovor о prodaji drustvenog kapitala 
metodom javne aukcije ( u daljem tekstu Ugovor) sa tuzenim, а kojim је stekao 99.16% 
ukupnog kapitala subjekta privatizacije Drustva sa ogranicenom odgovornoscu 
DVADESETPRVIMAJ- FABRIКA TURBOMOTORA 1 TRANSMISIJA, u restruktuiranju 
Beograd, maticni Ьгој 17064100. 

Dokaz: Ugovor о prodaji drustvenog kapitala ( prilog br.1 ) 

Predmetnim Ugovorom i to cl. 6 (Obaveze kupca) је predvideno izmedu ostalog da се 
tuzilac u roku od dve godine, od dana zakljucenja ovog ugovora, podnositi tuzenom 
izvestaj preduzeca ovlascenog za reviziju, kojim se potvrduje da је tuzilac izvrsio sve 
obaveze predvidene cl. 6, tacke od 6.1- 6.8. 

Dana 16.09.2014.godine, tuzeni је dopisom br. 340-3/01-1609 od 16.09.2014. godine 
obavestio tuzioca da је na osnovu Pravilnika о preduzimar1ju mera ро izvгSenim 
kontrolama ugovora о prodaji kapitala br. 14-46/14 od 07.04.2014. godine, dana 
10.09.2014. godine razmatrao postupanje kupca (ovde tuzioca) u vezi sa izvrsenjem 
preuzetih obaveza iz predmetnog ugovora i da је konstatovao da је tuzilac kao kupac iz 
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gore navedenog ugovora izvrsio sve obaveze predvidene istim, te da 6е о ispunjenosti 
obaveze iz cl.6, tacke 7 Ugovora Agencija odlucivati naknadno. 

Dokaz: Dopis Agencije za privatizaciju od 16.09.2014. godine ( prilog 2) 

Ovakvo postupanje tuzenog njje u skladu sa Zakonom о privatizaciji, shodno cemu 
tuzilac i podnosi ovu tuzbu. 

Naime, clanom 6. tackom 6.7. Ugovora је predvjdeno da је, obzirom da postoje 
ogranicenja povodom imovine za koje је zajnteresovano Ministarstvo odbrane 
RepuЫike Srblje, tuzilac u obavezi da sa tjm Ministarstvom otpocne pregovore sa ciljem 
sporazumnog resavanja pitanja te imovine, kao i da tuzenom dostavi dokaz о otpoeetim 
pregovorima. 

U tom smislu, tuzilac је dana 14.09.2012.godine stupio u pregovore sa Ministarstvom 
odbrane, sa kojim је odrzano vise sastanaka i sa kojim pregovori jos traju, te dokaz о 
otpoeetim pregovorima dostavio tuzenom, sve shodno obavezi preuzetoj cl.6.7. 
Ugovora. 

Dokaz : Dopis tuzioca tuzenom od 26.09.2012.godine { prilog З ) 

Naime, dana 14.09.2012.godine, Ministarstvo odbrane RS је subjektu privatizacije 
uputilo poziv za odrzavanje sastanka, u cilju postizanja sporazuma. 

Dokaz: Dopiз Ministarstva odbrane od 14.09.2012.godine ( prilog 4) 

Subjekt pгivatizacije i ovde tuzilac kao kupac kapitala, su poziv prihvatili, ра је prvi u 
nizu sastanka odrzan dana 05.1 0.2012.godine, о eemu је sastavljena i Sluzbena 
beleska od strane predstavnika Ministarstva odbrane. 

Dokaz : Sluzbena beleska od 05.1 0.2012.godine { prilog 5 ) 

Kako је ugovorna obaveza tuzioca na opisan nacin izvrsena, to је ро misljenju tuzioca 
odluka tuzenog da о izvrsenju ove ugovorne obaveze naknadno odlucuje, protivna 
samom Ugovoru. 

lz navedenog razloga, tuzilac se obratio tuzenom dana 19.09.2014.godjne ј zahtevao 
da tuzeni bez odlaganja tuziocu izda potvrdiJ о izvrsenju ugovornih obaveza. 

Dokaz : Zahtev tuzioca od 19.09.2014.godine { prilog 6 ) 

Pored toga, а kako је tuzilac nesporno izvrsio svoju ugovornu obavezu iz tacke 6.1. 
Ugovora ( obavezne investicije ), i u subjekt privatizacjje investjrao cak 20.359.000,00 
dinara, to је gore navedenim zahtevom trazio od tuzenog da donese ј Resenje о 
prenosu sopstvenih udela subjekta privatizacije na ovde tuzioca, kao kupca kapitala. 
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Naime, sve navedeno proizlazi iz odredaba Zakona о privatizaciji, kojima је predvideno 
da се Agencija za privatizaciju, po~to utvrdi da је kupac kapitala izvr~io sve ugovorom 
preuzete obaveze, istom izdati potvrdu о izvr~enju ugovornih obaveza, kao i re~enje о 
prenosu sopstvenih udela na kupca kapitala. 

Kako Ьi stvar Ы\а jasnija, u postprivatizacionom postupku, kupac kapitala ( ovde tuzilac) 
је u obavezi da u subjekt privatizacije investira u visir1i koja је odredena Ugovorom. 
Medutim, obavezna investicija se ima sprovesti povecanjem kapitala subjekta 
privatizacije na taj nacin ~to se ovo povecanje kapitala u nadleznom registru Agencije 
za privredne registre, registruje kao sopstveni udeo subjekta privatizacjje. 

Tako, tuzilac је u skladu sa navedenim, izvrnio obaveznu investiciju u visini od 
20.359.000,00 dinara, а ~to је tuzeni svojim dopisom od 16.09.2014.godine i potvrdio. 
Na osnovu izvr~ene obavezne investicije, subjekt privatizacije је izvr~io poveeanje 
kapitala kod APR-a i na ime ovoga upisao sopstvene udele. 

Dokaz : Resenje APR-a od 16.05.2014.godine ( prilog 7 ) 
Resenje APR-a od 03.06.2014.godine ( prilog 8 ) 

Tuzeni је svojim dopisom od 16.09.2014.godine ucinio nespornim da је ovde tuzilac 
ispunio sve svoje ugovorne obaveze, osim obaveze predvidene ci.6.7.Ugovora. 
Potrebno је posebno naglasiti da tuzeni ovim dopisom nije konstatovao da tuzilac 
obaveztJ iz с\.6.7. nije izvr~io, vec da се о istoj naknadno odlucivati. 

Tuzilac uz tuzbu dostavlja dokaze i о izvr~enju obaveze iz clana 6.7. Ugovora, а koja se 
obaveza sastoji u otpocinjanju pregovora sa Ministarstvom odbrane, i dostavljanje 
dokaza о ovome tuzenom. 

Prema tome, tuzilac је pruzio dokaze da је izvr~io sve svoje obaveze iz Ugovora о 
prodaji dru~tvenog kapitala metodom javne aukcije, na koji nacin је za tuzenog kao 
drugu ugovornu stranu nastala obaveza da tuziocu izda Potvrdu о izvr~enju ugovornih 
obaveza iz с\.39 stav 5 Zakona о privatizaciji kao i Re~enje о prenosu sopstvenih udela 
na kupca kapitala iz с\.39 stav 7 istog zakona. 

Tuzilac posebno napominje i cinjenicu da је tuzeni od dana zakljucenja Ugovora, vr~io 
kontrolu izvr~er1ja ugovornih obaveza tuzioca, shodno ovla~cenjima iz с\.57 Zakona о 
privatizaciji i Pravilnika о preduzimanju mera ро izvr~enim kontrolama ugovora о prodaji 
kapitala, te da u ovim kontrolama nikada nije konstatovao da ova ugovorna obaveza 
nije izvr~ena, na koju cinjenicu је svojim dopisima tuzilac vec ukazivao. Ovo је 
svojevrstan dokaz da је cak i sam tuzeni smatrao da је ova obaveza nesumljivo 
izvr~ena. 

lmajuci u vidu sve napred navedeno, а posebno ciпjenicu da tuzeni i pored poziva 
tuzioca odblja da izda pismena u skladu sa zakonom, tuzilac predlaze da sud ро 
izvodenju svih dokaza i ро zakljueenju glavne rasprave donese sledecu 
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PRESUDU 

1 USVAJA SE tuzbeni zahtev tuzioca "Lilly drogerie" d.o.o. Beograd, ul.lorza 
Klemansoa Ьг.19, ра se obavezuje tuzeni Agencija za privatizaciju RepuЫike Srblje, 
ui.Terazije br.23 da tuziocu izda Potvrdu о izvrsenju ugovornih obaveza iz Ugovora о 
prodaji drustvenog kapitala metodom javne akcije od 10.07.2012.godine, kao i Resenje 
о prenosu sopstvenih udela privrednog drustva DVADESETPRVIMAJ - FABRIКA 
TURMOMOTORA 1 TRANSMISIJA d.o.o. Beograd, mat.br.17064100 na tuzioca, u roku 
od 8 dana od dana prijema presude, а u suprotnom ova presuda zamenjuje Potvrdu о 
izvrsenju ugovornih obaveza tuzioca iz Ugovora о prodaji dпJstvenog kapitala metodom 
javne akcije od 10.07.2012.godine, kao i Reser1je о prenosu sopstvenih udela 
privrednog drustva DVADESETPRVIMAJ FABRIКA TURMOMOTORA 1 
TRANSMISIJA d.o.o. Beograd, mat.br.170641 ОО na tuzioca, sto је tuzeni duzan da 
prizna i trpi da tuzilac ро osnovu ove presude registruje promenu osnivaca kod 
nadlezne Agencije za privredne registre. 

11 Obavezuje se tuzeni da tuziocu naknadi sve troskove koji su za njega nastali 
vodenjem ovog postupka u skladu sa АТ i ТТ, u roku od 8 dana od dana prijema 
presude. 

U Beogradu dana 06.04.2015.godine 
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