
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ 

01 Број: 022 -13 

29.05.2001. године 

НОВИ САД 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 
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Скупштине АП Војводине и ФИЛИПОВ др ПРЕДРАГА, потпредседника 

Скупштине АП Војводине. 

Прилог: амандмани. 



\ 

гласи: 

АМАНДМАНИ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О 

АКЦИ.ЈСКОМ ФОНДУ 

АМАН Д МАН 1 

У члану 6. став 3. Предлога Закона о Акцијском фонду мења се и 

"Уйравни одбор има йеш чланова које чине два йредсшавника 

Владе Рейублике Србије, један йредсШавник opiaнa iiiеришоријалне 

ауШоно.мије и йо један йредсШавник рейубличкоi фонда надлежноi аа 

йослове йензијскоi и инвалидскоi осиiурања аайосленux и Аiенције аа 

Йривашиаацију. " 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Овим Амандманом предлаже се да у састав Управног одбора 

Акцијског фонда поред представника Владе Републике Србије, 

републичког фонда надлежног за послове пензијског и инвалидског 

осигурања запослених и Агенције за приватизацију буде именован и један 

представник органа територијалне аутономије. 

АМАН Д МАН 11 

У члану 7. у ставу 2. Предлога Закона о Акцијском фонду уместо 

тачке на крају реченице ставља се запета и додају се речи : "уа йредходно 

йрибављено .мишљење opiaнa iiiериiiiоријалне ауШоно.мије. " 

У ставу 3. истог члана иза речи: "йослова" додаЈУ се речи: 

"йосшуйак сарадње са opiaHu.мa iiiериiiiоријалне ауШоно.мије и локалне 

са.моуЙраве" . 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Предложеним Амандманом Статут доноси Управни одбор 

Акцијског фонда уз сагласност Владе Републике Србије, а уз предходно 

прибављено мишљење органа територијалне аутономије. 

Предлаже се да се Статутом Акцијског фонда уређује и поступак 

. . 
сарадње са органима терИТОрИЈалне аУТОНОМИЈе и локалне самоуправе. 

АМАН Д МАН III 

У члану 13. став 1. Предлога Закона о Акцијском фонду на крају 

реченице уместо тачке ставља се запета и додају се речи: "уз йредходно 

йрибављено мишљење opiaHa iiiеришоријалне ауШономије. " 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Овим Амандманом предлаже се да Програм Акцијског фонда 

доноси Управни одбор уз сагласност Владе Републике Србије, а уз 

предходно прибављено мишљење органа територијалне аутономије. 

АМАН Д МАН IV 

У члану 16. у ставу 1. Предлога Закона о Акцијском фонду тачка 2) 

се мења и гласи: 

"2) обавешшава надлежно миниооароово, Владу Рейублике Србије и 

opiaH iiiеришоријалне аушономије о йродашuм акцијама најмање два 

йуша iодишње; ". 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Овим Амандманом предлаже се дужност Акцијског фонда да поред 

надлежног министарства и Владе Републике Србије обавештава и орган 

терИТОрИЈалне аутономије о продатим акцијама најмање два пута 

годишње. 



АМАН Д МАН V 

у члану 26. став 1. Предлога Закона о Акцијском фонду мења се и 

гласи: 

"СредсШва од йродаје акција, односно удела и наилаliенux 

дивиденди йреносе се на уUлaшни рачун буџеiiiа Рейублике Србије, 

буџеiiiа шеришоријалне аушоно.мије, односно локалне са.моуЙраве у 

сраз.мери ушврђеној законо.м, у року Йредвиђено.м уlоворо.м о йродаји 

акција. " 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Овим Амандманом предлаже се да се средства од продаје акција и 

удела и наплаћених дивиденди преносе и у буџет територијалне 

аутономије, односно локалне самоуправе у сразмери утврђеној законом, у 

року предвиђеном уговором о продаји акција. 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ПРЕДЛОГА 

ЗAКfi~Q АКЦИIСКОМФОНДУ 

ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ ИЗМЕНЕ 

Члан 6. 

Органи Акцијског фонда су: управни одбор, надзорни одбор и директор. 

Управни и надзорни одбор именује и разрешава Влада Републике Србије. 

Упрllвни nдfiop ВМll_nn: члановаJiцЏ чине ДВaJIfJeдcrавннка Владе Републике 
Србије, један представник ОрПIШl теритојЩј~1IJ'ТDНОМнјен 1ш један 
представник јНШ}'блнчкогфоНДJI надлежног З1Lшшзнft:кn н ннвалнд~ко 

осигураље запослених }' А.генцlfiнза лрнватнзацнју. 

Надзорни одбор има три члана које чине по један представник републичког 

фонда надлежног за пензијско и инвалидско осигурање запослених, 

министарства надлежног за послове финансија и министарства надлежног за 

послове привреде и приватизаЦИЈе. 

Директора Акцијског фонда, на предлог министарства надлежног за послове 

привреде и приватизације (у даљем тексту: надлежно министарство), 

поставља и разрешава Влада Републике Србије. 

Члан 7. 

Акцијски фонд има статут и друге опште акте, у складу са законом и 
статутом. 

Статут доноси управни одбор Акцијског фонда, уз сагласност Владе 

Републике Србије, уз Пр~IXf1Дно лрнбављено мншљењеnр.rана теРНТОјщјалне 
аутономцје. 

Статутом Акцијског фонда уређује се организција и начин пословања 
Акцијског фонда, надлежност и рад управног одбора, надзорног одбора и 
директора Акцијског фонда, заступање и представљање Акцијског фонда, 
права, обавезе и одговорности запослених у Акцијском фонду, начин 
организовања послова, поступак сарадље са органима TePНI~ 

~YTOHOMlfie н локалне саМОЈ'праве и друга питања од значаја за пословање 
Акцијског фонда. 



Члан 13. 

Програм Акцијског фонда доноси управни одбор, уз сагласност Владе 

Републике Србије,Ј'З-ЛРЈПХOДlШлрнбављено МНШЈЬШЬ.е_.ОР1'JlН1L'I'ЩНП'оЈЩјалне 

аутономије. 

Програмом из става 1. овог члана уређује се нарочито: динамика и обим 
породаје акција, усклађивање те динамике са планираним буџетским 

приходима и вођење јавне кампање и промоције продаје акција односно 

удела. 

Члан 16. 

Акцијски фонд дужан је да: 

1. благовремено обавештава јавност о продаји акција, обезбеђујуhи потпуну 

информисаност потенцијалних купаца; 

2. дбавеШТШЈа надЈН!ЖНО мнннстарстШЈ, Влад}'Р.елублнке.СрfЩjе. н f1J1CШI 
тернторнјалне аутонпмнје о ПРОД8ТНМ1lКцијама најмање два Iif'I'.11 

годишље; 

3. обезбеди потенцщалним купцима потребне податке о правним лицима 
. . . 

ЧИЈе аКЦИЈе продаЈе; 

4. обавести централни регистар у којем се евидентирају хартије од вредности 

о свакој продаји акција ради уписа нових власника. 

Члан 26. 

Средства од продаје акццја односно удела у наплaliшшxднвндентнлр.енDсе.е.е 
на }'нлатнн рачун б.уџеТ8 Релу.блнке Србнје,.б..У..QeТ8'I'epнIоЈЩјалне 

аутономЩе DДШ1CШL.дакалШ!Ј:8МflJ'lI~_}' сразмери Ј!тврђеноЈ законом,), 
рОКЈ' преДВ~НОМ}'ГО110РОМ олpoд1ljншщнја.. 

Средства од продаје акција односно удела и наплаhених дивиденди 

републичког фонда надлежног за пензијско и инвалидско осигурање 

запослених преносе се на уплатни рачун тог фонда, у року предвиђеном 

уговором о продаји акција. 
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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
. О АКЦИЈСКОМ ФОНДУ 

Осниваље 

. Члан 1. 
Оснива се . Акцијски фоНД Републике Србије (у даљем . тсксту:.,д.ъ:цијски 

.1.-•• -\ 
Ч'vn,цЈ· 

. Дp~ rrГ~Нtю\ пm~а не могу користити назив 8КlIИјски фонл у~ праВlIОМ 

промету. 

Правни статус 

Члан 2. 
Акцијски фонд има својство правног лица. 

Седиште 

Члан 3, 
СеДИIlIте Акцијског фонда је у Београду. 

Одговорност за обавезе' 

Члан 4. 
Акцијски фонд oдroBapa за своје обавезе својом имовином. 

Средства за осниваље И почетак рада 

Члан 5. 
Средства за осниваље 11 почетак рада Акцијскоr' фонда обезбеђују се у 

буџету Републике. 

Органи 
Чла1l6. . . 

Органи Акцијског фонда су : управни одбор;iIадзорни одбор и .аИРСКТОР. 
:Управни и надзорни . одбор именује и разрсшая8. Влада Репуб·JiиКс СрGијt;. 
Управни одбор има · пет чланова које чине три пРеДС1'авника · Владе 

Републике Ср~ије и по један представнИI< реiIyбличког фонда наДлежног за 
п~р .. :ш:јс!<о!! Р_1-ffiа..щџ!ско OC~H'yгaњc =iапослених и Агенције за приваТiiзацију. 

Надзорни одбор има три члана које чине по један представник 

републичког Фома· ~адлежног ·~a· п~нзијско и инвалИДСКО осигурање запослених, 
Wt:ни~арства надлсжног .за послове финансија и минИстарства надлежног за 
послове ПРИ1Щ~ацијс. . . 

. Директора АкцИЈСКОГ фонда. на предлог :министарства надлежног за 
послове приваТlJЗације . (у даљем TeKLIY' надлежно министарство]) именује И 
ра~решCi;Вa :Влада РепУблике Србије. 



ОпШI1l акти 

Члан 7. 

cтaTyrOM. . 
CTaтyr доноси управни одбор Акцијског фонда, уз сагласност Владе 

Републике Србије. . 
C:raryтoM Акцијског фонда уређуј<? се организација и на'ПIН пословаља 

Акцијског фонда, наДТIежност и рад уПравног одбора, :цщзорног одбора и 
дирек.rqра Акцијс;ког фонда, заступаље и представљање Акцијског фонда, права, 
обавезе и одговорности запослених у Аiщијском фонду, на'ШН организовања 
п()с.rЮR~ ~ плvга питања оп :щачаlа ~a пословаље Акuиiског dюнпз. 
•• • о .... '" • . ., • Ј 10 ' • 

Пословање Акцијског фонда 

Члан 8. 
Акцијском фонду се преносе акције односно удели: 

1) прсост~ до дана ступања на снагу закона којим се уређује приватизација у 
ПDелvзеhIIма·· , :ко;а,., СУ ИЗDDшила ПDиватизаnНlV лепа ЛDYШrвеног олносно ....... . -- ...... ... . .,,~ .. .... ., .. 

државног капитала према одредбама Закона о својинској трансформацији 

("Службени гласник РСН, бр. 32197 и 10/2001); . 
2) акционара који су одустали од ОТШIата уписаних aКIЏlja које се отплаћују на 

основу Закона о Друштвсном капиталу С"Службени лист СФРЈ'', бр . 84/89 и 
4бi90), 3aKOH(l о усповима и поступку ' претвараља друшrвене својине у друге 
облике својине ("Службени! ГJIаСilИК·~РС·'~ · бр. 48/91, 75/91,48/94 и 51194) и Закона 
о својинској. трансформа:цијиt("СзtYж6еНи'rласник РС", бр. 32197 и 10/2001); 
3) које ФОНД за развој Републике Србије пренесе Акцијском фонду ради продаје; 

4) преостали после прuдаје капитала у поступку приватизаЦИЈе у складу С(\ 
3<1 .КОНОМ {(()јим се уређује 'привати:зација; 

Члан 9. 
Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) оргаНИЗУЈе 

по.\:тупак продаје акција ШiИ уд.ела из члана 8. овог закuна. 
Акцијски фонд продаје акције односно уделе на основу налога Агенције. 

А..кције· односно удели из ст . 1. н 2. овог члана продаЈУ се на финансијској 
6ер:\и јанно'м аукцијuм ини преко 6ерзански~ посредника, осим акција за које 

надлсжно министарство одлучи да их евидентира у Приватизационом регистру . 

Изузетно ()д стапа 3. овог члана, . ако . Arенција донесе одлуку, акuије 
ОДНОСНОУДСЛИ могу се продавати и пyrем ја.вне.лонуде и јавног тендера. 

ИСТОНDемено са понvл()м :13 ЈТТ)()Юl.iv ЙЈ(tтиi~ п .. AJnrnlr."nr th()нI1~ "-!,) f \: "С" 
- • • Ао • • ___ • 01 • .. ,. ,. Ј .1 

нудити на продају и акције појединачних акционара правног лица чије се акције 
нудt: на продају, радИ продаје већинског пажета акција. 

Акцијски фонд У поступку продаје поштује принципе јавности и 
неДИСКРЮ,fинац:ије. 

Акцијски фОНД је дужан да акције које су му пренете прода најкасније у 
року од шест година од дана ступаља на снагу закона којим се урt:ђује 

приваппartија. 
. ... . 

" 

2 



.;;.;: 

Члан 10. 
Акцијски фонд врпm продају акција,: којс су, до дана ступаља на снагу . . - ~ .. _ .:_~=- ______ ... ___ :. _______ __ .......... t::.. ___ ..... _ ...... ",_,.,..-..- ........ """' __ ..... ,." ....... " 

закона КОЈИМ се ypCIJYJC llџ.tU1;:Ц.\'1.ј~Ј~, и1-'~nџH;; ,l1CH)'VJW'U\VIY~ ЧJVnд.Y nа,ц,щ .. JS\ПVМ 

за пензијско и шmaлидСI<О осигураље запослених. 

Члан 11. 
Ак.цијски фонд. уз сагласноg. '~ен~ије,. може утовором. у складу са 

cтaTyroM. поверити на продају домаћнм или страним специјализованим 
финансијским организацијама акције односно уделе из Акцијског фОlща. ' . 

АкцијСI<И фОIЩ иеће КОРИСТИТИ ПРаЈЩ на управљање- по {)снову акција које 
r-.", ,,~ ..... , n,n~uP'Т'p. - Ј ~;9j, Ј ~A.!,'V"'.V" __ 

Лкцијски фонд наплаћује дивиденду ПI?, основу акција које су му пренете. 

Чп:~н Ц. 

Акцијскн фонд врllШ и друге IlоСло'ве у складу са законом којим. се уређу је 
приватизација и статутом. 

·_" .... . : .. 

ПрограМ АКцијског фОIЩа 
Чцан, 13. , 

Програм Акцијског фонда ДОНОСИ " управни одбор, уз сагласност Dладс :")\: 

Републике Србије. 

Проrpамом из става , ~. "OBOГ члаЩi. уређује ~ нарочито : динамика и обим 
lIродаје акција, усклађиваље те д:ИПамиКе ' са nланираниМ буџетским прцходима и 
вођење јавне кампаље и щюмоције пр?даје аКЦJ;lја односно удела. 

, Пажња'дoQрОг стручњака 

Члан 14. 
Акцијски фонд дужан је да послује са пажњом доброг стручњака Dодећи 

рачуна о приходима које остварује РеIIyблиКti продајом акција и прилива НОRИХ 
инвестиција у правна лица чије акције се продају. 

статутом. 

Принцип обављщьа послова 

Члан 15. 

Обавештење 

Члан 16. 
Акцијски фонд дужан је да: 

1) благовремено обавеIШава јавност о продаји аКЦИЈа, обезбеђујући потпуну 
информисаност потенцијалшIX купаца; 

2) обавештава надлежно министарство и Владу Републике Србије о продапrм 
~ ······:аМ .... ··a;~·~~" два m""з ГОn'.П'""-Р · С1АЦn Ј а.n Jroau>" Ј ~ ~UI~> 

3) обезбеди потенцијалним купцима потребне податке 'о правним лицима чије 
акције продаје; ,'" " ', , 

4) обавести централни регистар у којем се евидентирају харТИЈе од вредности о 
свакој продаји акција ради уписа нових власника . 

3 



Преноmење aЮnIjа 
. 'Члан 17. 

... .. ' ..L.' ~ 1"J'r1I"" ,..'" ,,~~~, QII"I'U'nu" ..... т .. ђ~tI""'I'у"'''' ~n1rX" "Р ,,npr.1\,,.;~ 
АКЦпјСКОМ ЧЈОiiДј"Ј У ""N.1CJ..1.\] '-"'u. vvr.u..& ~Џon:v.I."'v~ __ .1. Z.I. ..... ~ .. U,;\,.V .. .I."'.L ........ ~VJ.ZI..t .... -"" Ј );""А..Ј)Ј-

приватизација, преносе се акције субјеll..-ra приваткзщије најкасније у року од зu 
да.на од дана када су се стекли услови за прено<: акција или удела из члана 8. овог 
закона. 

А:ко субјект приватизације из става 1. овог члана не пренесе акције 
AKЦJfjCKOM фонду) надirежно министарство Донеће решење о преносу тих акција 
Акцијском фОнду. 

Т(nня.чпо H~ . 
. . -_ . Ј 

Евиденција 

Члан 18. 
Ающјски фонд БОДИ евидсющју пренетих акција, у СКШЏ.Ј.у са проrшсима 

којима се уређује књиговодство и у СЮIаду са cтaтyroM. 

Поверавање одређених послова 

Члан 19. 
А1\'1шјски фонд може уговором, у складу са статутом, да повери обављање 

одређених стручних послова другим правним лицима. 

Сходна примена клаузуле конфликтности икrереса и ' недозвољепе конкуренције 
Члан 20. 

Клаузула конфликтности интереса проГ'щсана законом сходно се 

примењује и на Ающјски фонд, Ч1Iанове њеrових. органа и Зi:ШОСЛ~Не. у њему. 

Кљаузула недозвољене конк:урею~е прописана законом, схоДно се 

примељује и на Акцијски фонд, чланове његових органа И запосле.не ·у њему. 

Забрана злоупотребе ПОВЈIашћеНIIХ информација 

'Члан 21. 
Лица у Акцијском фонду која раtполажу повЛашћсним. информацијама не 

смеју Д;;'. их употребе ради стицања имовинских користи или ДГу'ГНХ ПОГОДНОСТИ .. 

за себе и трећа лица. 

Повлашћена информација из става 1. овог члана јесте инфогмација о 
тачно одређеним чињеницама које 1Шсу познате у јавности , у вези с једним ИЛИ 

више субјеката приватизације, односно са љеговим акцијама које се јавн () HYД~ 
Н::\ Тf)ЖЏТЈГТ\.1 'k"n1~ hU rт~ 1Р: ""'1.и~T~ ;!JOUnl-Ј-U \l""'иl'~n"З иа. u....SY i""U'\ 1 '1РН" 

.& Ј' - - Ј - ' - -- 7'--' -+ Ј - -- - - ---- - J---------:J.,,- ... ~--- ....... ---.............. - .. J -...,_ ... ·Ј· 

ЛЈ.щима из става [овог ЧЈ'1ана сматрају се сва липа кој а су у О~~RЉl1ЊУ 
својих радних дужности или функ....rтиjа сазнала за ПОЕлашћене информације , 

Пр-аво увrща 

Члан 22, 
Акцијски фонд има право увида у књигу акција субјекта ПРИВiiтизације н 

централни регистар у којем се евидентирају хартије од вредности . 



министаРСЈ ВО. 

Надзор 

Члан 23. 

Надлежно министарство тромесечно обаnештава Владу Републкке Србије 
о резуmатима свог надзора. 

Влада Репу'6ликс Србије јсдаНПУl' год-nшње извештава Народну 
скупшгнну Републике Србије о раду и пословаљу Акцијског фонДа , 

ГОД-ишЉИ ра"iув:овоДС;ТВttги: искази Акцијског ФОНда по.[.щсжу ревизији . 

Отклањање незакnниТnстJ.I 
Члан 24. 

Ако надлежно мшшстарство у вршељу пс.'с.rIOва надзора из qлан~ 23. став 
1 • • 
1_ овог заI-~Оliа утврди нсзакони:тост у I1реносу ј{ rrгоlТЈ1Ј1-! аRЦ}!ја )! сr,Л(1)~У са 

законом којим се уређује приватизација и овим законом, од стране Акцијск:uГ 
фОНДа, Донеће решење Koj~M ' ће одредити рок за њено откшiiь~Ii,е, који не може 
бити дужн ОД 30 дана . 

Финансирање 

Члан 25. 
АкЦИЈСКИ фоlЩ средства за пословаље стичсиз: '" 

i) накнаде троШкова и ПРОDизија 'остварених продајом акiЏiја; 
2) дивиденде наплаћене од субјеката приватизације до моменТа продаје аКЩ'Iја ; 
3) буuен Републике Србије; , '. :.' , , ' , 
4) других извора утврђеrfludатУтОМ, у СКЈI'аду са законом ... ' , .. ,. 

Висшry накнада трошковЗ: ; и ПРОВlfзија" из <?т~Ba 1. ' rачка ,Ј') ОН()] ' члан ;-\ , 
прorшсује министар надлежан за послове приватизащiје. 

Расподела средстава од продаје пренетих акција и ДИВИДСlще 

Члан 26. 
Ср:::.rџ,:нщ ОД нро,цuје акц.иј(:1 односно удела и наплahених дивиденди 

преносе се на ' уплатни рачун буџета Републике Србије, у року предвиђСНО~l 
. . 

уговором о продаЈИ аКЦИЈа . 

Средегва од продаје акција односно удела и на:trлаn'ених дивиденди 

републиЧI<ОГ фонда надлеЖ-Ног за пензијско и инвалидско осигураље Э3ПОСJlених ' 
преносе се на уплатни рачун тог фшща, у року предвиђеном уговором о про~ајн 

аКЦИЈа. 

~ивредни преступ правних Јlиuа и одговорних лица 

Члан 27. 
Новчаном казном од 10.000 до 450.000 динара казниће се за привреllНИ 

_ ..... ~"'.-r,,'Т"У .,._",_ ..... _ ..... у ...... - ... ;-=- ""'''~'''''-''''''''Y''''.o ........ ,...У'ОО, 1 " ............ ..., ................ - ,...,..· .. ОН,." .. · ... · .. u" .... "n·,;,!z"'l~\. · 
lilЛ"''-'),'i i1ј,Јо.DЛV дпц", l\.Vj'-' "')'Н}-'VЦ~ ~~i.(l.ПЈ 1.. "I.al..) 1:.. VDV.i ..Ји1\. й)' '-'1..) М. ('Ј" '.' 

користи речи акцијски ФОffД, .. . 
Новчаном казном од 5.000 до 30.000 ди'нара ' казниће се за прнвреЛНJI 

I1рt:сгуп из става 1. ОВОГ члана и одговорно лице у правном лицу . 

У' 



.. ' 

Привредни преступи субјеката приватизације и одговорних лица 
Члан 28. . 

. Новчаном казном' од 10.000 до 450.000 динара казIIиће се за привр~дни 
преступ субјект приватизације ако: 
1) нс пр~да акције Акцијском фонду у року из члана 17. овог закона; 

:.: : 2,) НС : Q~оryћи Акцијском ФОНДУ уЋИД У кљигу акција У складу са чланом 22. ОВОГ 
• о. • • О, . ... , ,' ,:_. 

,\1';: закона. '· · ··· · 

Но~чаном ' каЗном од 5.006 до 30:000дii~~pa казниће се за привредни 
преступ из става 1. OBor члана и одговорно лице :У· С.У?јёкту приватизације. 

. . . ~J ~ ~.~": . 
. . ' . 

Прекршај одщворног лица у Аж~~~о!tЈ.. фонд)" 
~ ... и,.,..,.,. ...... "){) . .. ,"';: ~ : ..... ;. ,~ ;;:. i ·, ~,: · '~ .· 

" О ~ ~ .: "; '. • " : ~~, :. " .иJ.(.Ц~ k.-'. 

, Новчаном КIЧ~ом ОД 2.000 ДО 10.000 диНара казниће се за прекршај 
, одговорно лице у Акцијском фонду ако АкцИјсКи фонд: 
1) писмено не ' обавесТи .. надле~ЋО мИНисТарство, потенцијалне купце и 

ЦСIiтрални регистар о намери продаје пренетих акција, у складу са чп:аном 16. 
овог закона; 

из члана 26. овог закона не пренесе на ynлатни рачун буџета Републике 
Србије односно републичког фонда надлежног за пеНЗИЈСКО и инвалидско 
осиryраље запослених . 

Прекршај због злоупотребе повлашћених информација 
Члан 30. 

Новчаном казном од 2.000 до 10.000 динара казниће се за прекршај лице у 
Акцијском фонду I!З члана 21 . (.'Тав 1. ОВОГ ЗЗ1<она које повлашћену информацију 
из члана 21. став .2 . овог закона употреби ради стицања имовинске користи или 

. ДРјТНХ ПОГОДНОСПI за себе и трећа лица . 

Именоваље. орпша 

t{лан 31. 
Вшща Републике Србије у року од 15 дана од дана ступа~'МI Н!!. снагу овог 

1ак()на имсноваће Управни и надзорни одбор Ј{ директора Акцијског фонда. 

Донопiење cTaтyra и проrpама 
Члан 32. 

Статут Акцијског фонда допеће се у року од 30 дана ОД дана ступања на 
снагу овог закона. 

С1атута. 

Упис у реrистар 

Члан 33. 
llDиiава ::ta vпис А vниi("\(()r cћ()Hn~ v Г"ЛГVII nportzr-Y''''.-- "А n" ... t. ... го ... .. <> Т'nо",,,,, .. .А Ј .. ., ---... ~--""J -"'''''''''' ...,.. _ ... ....,......- Ј -J~-"" ... " ... 1-''''"' ..... "'_ .......... ' .a.a\J'" .. ~,"\,J,&&"" \.. ..... I.:.UJ.VI .... JI\,.J:]V 1VJ. 

суду у року од осам дана од ДёiHa (.'Тупања на снагу статута. 



Обављање crpУЧНИХ 11 дрynlХ послова 
Члан 34. 

Стручне и друге здминнстративно-техничке посЛове Акцијског фонда 

обављају ЗaIюl.:Ji';;iiti у AAцn:jcn.v~~ ф~~щу. 
. Запослени у Акцијском фонду ймају права и обавезе у складу са законом 

којим се уређују рад-пп односи. У држащrn:м: орr!L1Шма.н КQJl~!<nfRЈПП.( угnвогом. 

Престана~ ваЖНОСТl1 прописа 

Члан 35. 
Даном ступаља на снагу овог закона престаје да важи Закон о акцијском 

фонду Републике Србије ("Службени гласник РС", број 44/98). 

Ступање на cнary 

Члан 36. 
Овај закон ступа на cHary осмог д~!!a од Д~Rа објављиваља у "Службеном 

гласнику Републике Србије". 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
: ~ . : 

1 ycrAВHJIOCdGB 

у сгавН:И . ОСНОВ за доношење Закона о АКцијском фонду Републнке · Србнје 
садржан је у одредби члана 72. сТав 1. тачка 4. усТ2.Ва Републике Србије према 
,,~:~; Pй .... '&::;nт...,." Г' ..... F..лQ ..... "> ....... 1=." гvvr" nr.r un".!;v1'P> t'.1:IA1Unl'k"'1'" АтЈГ\('Р. и Г\F\Р~hР'ћv;Р 
.t\.vJVJ .\. ~J.I]V,J.a.z.и."o..U ' ~1-'VA"'J-' .A..J~_~1.J '-'_ .. --:~:--;~, J~_--:"'J!J",:, . :W-':"J"--~-"'''~ : -~._-- ...... ..... _-_ ..... --ЈЈЈ_· 

правни положаЈ организаЦиЈа. 

II .. РАЗЛОЗИ ЗАДОНОl:ilEЊКЗА]{ОНА ".', ~ .' . 
Законом о приватизациј:Й' ' н.а се ' концеrп добровољне, временски 
неограннчене : И · npетежн·о ·· инсајдерске радничке приватизаЦИЈС са 

.' :'" - .. :.. .- . ... ; '.--------:--~.:. __ .:.__...: ________ • __ .... .: ..... __ ". ..... __ А .. _ ....... :,..,. ............ , A..._" ............ r 

llРКНШlt:l·u.н<1ј:1Км. l1UJ!UJ!l.i:1JI;M ;}d.JIVWltinnл .ца a..r.J.Џ1JI;. Ј.l1'''О''Ј'' Г1Ј\.ц.t'lЈ""'UJVl \fJVЦЦЈ 

купују са правом прече куповине у OДJ{O~Y на ()C1:8!Ie потенцијaJI1lе купце. 
рСiJ.Iења садржана у Закону о Акцијском . фОiЏ:!Y , Ре:ЦУ9!ffiКе Србије ("Службени 
гласник PC'~ број 44/98) кОнстнтуисала: ·СуФонд·к~~ .бр()~ера , са контроверзним 
положајем између државе која · је формалнивласню< и . предузсћа чије акције 
продаје. Фонд је зависио од предузећа која су љегови клијенти и ограничен у 
избору купаца са јед-nе стране и ПОдI,<онтро.Дом државншс~фондова (фОјЩ за 

развој, тржиште рада и Фонд за пензијсКо и ИнВ3ЛИДСRО осигураље) (;(1 друге 
стране. Нејасно постављен, без великих ОВЩl.шћења у продаји акција, АкuијСКЈi 

фu.tЩ је био споредна инСтитуција у приватизацији . н практи.чно -НHj~ ни 
конституисан у пери.оду Ba~eњa Зако~а о својинскојЈ:рансформацији (1997-2000. 
година). · " ,' 

НовЮf концетом, који је предпожен 3ахоном о Акцијском фонду · Републике 

Србије, Фонд се претвара у специфичну, државну организацију K()j~ преЈ1.станља 

државу у приватизацији у одређеном временском року, који је ограничен на 
период од шест l'одина. У РВ,ОМ року АкцliјСК1,I фщщ је дужан· да прода аю.ш:јс 

које су t.1Y· Hix:1:id;~ · ':по сЮЈ.iiзакона. Цоним . концептом ilРИВ<iТИЈiiцнјё' субјектИ 
приватизаl(Ијt су обавезни да се приватизују у року од четИри године од дана 
ступаља на снагу заfшна којЮ.iр:: .уређуј~ приватизација н њихови вла.СНИЦИ 

постају Домаћа и страна правна и физи~а.Лица> а Нt;НРUД;П 11 JlC:u капитала се 

преноси на /uщијски фонд ~и;ме се у целини елнминишедруштвени К(\ тнtтlI.Л Иl 
субјеката пр.~атизације. 'Лкдијскн фонд, динамиком коју одреди . > Влада . 
РепубшIКС Србије продаје аЮЏlј~ ~ СБОР портфеља, при чему нодирачуна о 
... <>vrixHu'11in<> ..... 'I nn,xv':"rr;' пп пnт.rО<>ТU<:I."ниiр U U"tF\AnV ~ПР.k"'~ЯТНИХ КVП:1Пй I<hiit · he 
· · ... -- .. -·-··- ... ----r--J --r--"'-r-"- -,..... --r-----------.--J- -- --- - - r., .. ~.." 

побољшати ynрављање у субјектима приватизauије,реструктуирати пословаље и 
r б . 

ооез ед.ити нове инвеСТЈЩИЈе. 

Акцијски фонд је овим законом уређен као спецИј<iлизовС:!.на држаВН(l 

ИНС~И!УЦiiја која спро~од~ обавеЗi:iУ и ВремеiiСКИ орочен)'·:прltваТlIзаЦllју ~ 



ПI. НА ЧЕЛА НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА ЗАКОН 

v ''rТ''~'I~T .. r",;;'v ' А Ј('п~1r.к{)r тnнпа тюшло се оп слепећих начела: 
~ ~~"". " .. _--J - -~--J .. . • 

1. Обавезност - по СИШI Закона акције се преносе на АI<ЦИјсI<И фонд који је 
062.;!езан да их прnпаје Домаћ.им и страним правним и ф:ИЗИЧКIlМ лицима. а не да 

их држи у СВОМ портфељу ради убирања дивидеlще. 

2 .. BpeMeH<::~a ороченос-"Т -: Акцијски фоlЩ је дужан да средства која су му пренета 
ттрона у року ОД шест годи;н~, од дана 91'ynања на снагу закона, и држав~ није 

више ВJlасни~ ' , У , субјектим~ '; ; :nриватизације, ЗЈЩ i ~адРжава улогу креираља 
ам:бијента за продају акција~защrnте својЦIJн;г,конТролу ::спровођења уговора о 
продаји акција, обезбеђиваље реry./IаТОРfiИ~ , УI;;ЈlUfiа .и фиска.Јше ДИСЦИТiЛiше. 

3. ' Транспарешност - Акцијски фОНД је дужан да продају акција , врши 
конкретним методама обезбеђујући досгупност свих релевантних информација 
('.nИМ УЧ~СЮf'.,Щ:~.iа. 

4. Недискриминација - Лкцијски фонд је дужан да поступа у складу са 

интерес;има дРжаве и са пажњом доброг привредника. 

) . l"IРI~DiIачёње инвеститора - АкЦ,l1.јI,;КИ фонд. , се руководи иа.челом: 
максимизирања прихода од продаје и повећаља улагања капитала у субјектима 
приватизације чиме се објективно иницира процес реструктурирања и подизаља 

ефикасности, привреде. 

6. ~~!#~~I:>,~\1;i:',e фlшансијског тржиuпа ." Лкцијски фонд је кључна институција 
која ћс ЛОД~,таћ:и развој финансијског тржишта ~ДОПРИIIети порасту промета не 

само акција већ и других хартија од вредности (09ђе.~нице државе, стара девизна 

штсдња, дугови, IПД.) . Стабилизација секундарног тржишта повратно ће 

Деловати на раст емисија хартија од вредности на приватним тржиmтима што ће 
довести до експанзије инвестиција и смањивања сивих токова. Успостављаљем 

фи.нансијсI,<ОГ тржищrа qбезбсдићс се да се власничка стрУJcrYpа'rуепостављсна 

прива.пџацијом, непрекидно побољшава уцаском кваЛlUетних IrnвестИlЏlја, llIТO 

ће омогућити I1J?и~редни развој . 

. , 

IV. ' САдрЖИПА ЗАКОНА, ОБЈАПЛЬЕЊЕ ПОЈЕДЈПIИХ РЕ!!!ЕЈЈ..А 

Уз члан 1-5. 

Акцијски фонд има својство правног лица. 

Законодавац пр~щлаже да друга правна лица. у свом називу не могу' имати реч 
акцијски фОIЩ. 

Седиurrе Фонда је у Београду. WОIЩ ~a (';B(Jj~ (JUi:1l1C3C UAIUlli:1Pi:1 1,;1IujuM I1MuuhriUM 

(1 l:IJeAtTBa за осниваЊё i1 jiO~iCTai\ рај,\а об\:збсђују се у буџcrу Р~Пј'5Л~~I{е Cp6~~je. 

Уз члан 6. 

Предлаже сс:: Да органи А.1<цнјск'ог фонда буду Управни одбор, Надзорни одбор и 
дирекгор које именује и разреЦlава BlIaдa Републике Србије. Предложено је да 
Управiш одбор има ук,);пно, I1'dr ' чланова и да ra чине три представника Владе 
Републике Србије, по један представник , Републичког ФОlЩа за пензијско и 
инвалидско осигураље заП~уЈ[ених и Агенције за приватизацију . 

. '" . !. 
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Надзо.рнн одбор , има ТрЈ{ . члана Koje .; ~He П9.,ј~ац .предста~ни;к rеџубличког ":.:' 
фонда за пензијско и инвалидско осигураље, министарства шщлежног за послове 
~т.пЈ~urи1~ П UUЯПГ:ТЯnСТR::t н:нrлежног за послове ПDиватизаuиiе. 't' ........ - .... _-;J- -- .... -- - - - - . ..: . . - -

y~ члан 7. 
. . . ' : :.о,. . 

Пре.zџц)гсм Зil1(<?~?рдређено је да А.щијски фоW{ има .статут. н друге опште акте; , ' ;,;'.: 
у скЛаду са з'аконом и статутом. CX:~'JiYТ доноси упраВНд:,Q.џ.()ор, . ,уз~;саIi'I:џiсJ:IОст· , '.' 
Владе Републике Србије и садржи ' одгсдбе којима се уређује организација и 
начин пословаља ФОIща, надлежност И рад YnpaBHor одбора, Надзорног 
одбора и директор<Ј., наЧИti ор(ёlНнзоваља. послова ј.! др}та ПiiтаiЫi 0;1, злt."'iај" за 
пословаље Фонда. 

'; ,", 

Уз члан 8 . . 

Према пре.цлогу .~лан~ 8. Закона Акциј~ком: . ф~щду се . прено~ а1щије односно 
. ... . ~ , .. ~) ,,. __ ~.~'_ ~ ___ t:. ... _ __ ___ .: __ .. . _ .. _____ • ..:. ..... ~_.:. .... .., __ ...... ". ..... ~: ... , ..... '" ....... _'"""""" __ ".'I'_ ... ~ 

удели: npeOCTC1Jll1. у llРС;'цУ;ј~UJ1Мd. l\.vJd. \ЈУ n..)ОllJ...U.llда Н}lXlnсн.rl..>а.ЦUЈЈ .uv lЧ!"l.t\.V;~l'V·". . .. 
закону или после продаЈе капитала у поступку приватизаЦИЈе, од акционара КОЈИ 

су одустали од отплата уписаних акција које се отплаћују на основу ранијl1Х 
закона, као и акције које ФОНД за развој Републике Србије пренесе Акцијском 
фонду ради продаје. . . . . 

' .. " , . 

y~ члан 9-12. 

АКЦllјски фонд продаје акције на финансијској берзи јавном аукцијом или щ>еко 

берзанских посредника, као и путем јавне понуде и јавног тендера, осим акција 

за које министарство надлежно за послове приватизације одлучи да их 

свидснтира у ПpIшатизациопом регистру. 

АГенција Зil приватизацију је дужна да организује поступак продаје акција или 
удела. 

Лкцпу::ю~ фОНД у поступку продаЈе ПОШТУЈе принципе Јавности н 

недискриминаЦИЈе. 

Акцијски фонд је дужа» да акције које су му пренете прода најкасније у року од 

и ' -С'" } 'о"и .. ·· ., ~ ~ ··· Hr. ·'.,....,.,"њ" I·Ia "'IIr.~, ., ..... " . \ ., vo; .. • .. ',-<> уређ"Ј'Р ПР· I·l:!' ·~ ·r" " ' , ,, ,,··r ; ·'l ~C 1 ,l-\ 110. VA ма о. ""'Ј.ЈЈ.Ј.а. (.1 v и1) .•. H ........ :".v! U ... " J E ... .Iyl ""''''' Ј _ ... А U. ... .." ........ , ...... Ј"' . 

Орочсност продаје акција односно удела је предложена у циљу ефикасности 

продаје аКllија из портфеља Акцијског фонда како би се У што краћем року 

обезбедио прилив неопхоДIШХ средстава за привредitИ'разnОј. Поредтога рок од 
шест година резултат је претхоДнщ' ~<iконо.цi:Шl1Ul l-'~шc:t:Ь(\ i<.vj.t'l!'tl<t је. C .. ijJ,:, 
- • ~ _ __ _ t::. _ • • _ - ____ w .. ~_ww: ...... .. ....... _ ..... _ "' ..... "'."' ...... " r.t' __ ТI''';.' TY";T,"~.r •• ;o " ~r""". ~nv .. ' 
НР\,;ДNI'1Ј)с;nv,ца \л; <1l'U..1.nJ\.. 111..> tVJ ..>a.~vna 111Јv,цUЈЈ Н"Ј.Џ"VЦ"'Ј'" Ј .L~'" t''-/''J ' 

Акцијскн ФО1Щ и~а и функцију посредника за продају , акција . које су црt;нете 

републичком Фонду ~a п~irзијско н инцсшид<жо осигураЊ.~t ,.и на тај llaЧ;Ј-iн . му .' 
ефикасније обезбеђује прилив новчаних средСтава . . 
Акције Акцијског фонда могу се П~i?ерити на продају Домаћнм ИЈIИ страним 

специјали:юваним финансt~Ск.им 9ргаНизаЦијаМа. .. .. .' . 
Акцијски ' фонд неће КОРИСТllТIi .пр~во на управљаiе',n,о основу акција које .су му 

-1. '.' '. 

пренете. .' . . 
Акцијски фонд наnлаћује дивиденду по основу п;р~нетих акцilја, ДОК не , буду . 
прода·се. 
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Акцијски фонд врши и друге послове . у , ~YJYaдy са законом којим се уређује 
--.-_ .............. ..," ... ,. .... ,п .1 r-r~'1"""\rr('\~ .... 
llЏnDG.IП...>Cl.ц.r1ЈЏ."''' ...., ... -..&.Ј ._ ......... 

Уз члан 13. 

Овим ЧЈIaНОМ уређује се садржај програма према којем се врши продаја акција, 
усмеравају страна улагања у складу са политиком Владе, и формира већински . . . . 

пакет аКЦЙЈа рад-й ПЈ:rодајС стратеЩICО~f :ИНВ~"'11{ТОР)'~ . 

Уз Ч.nnН ! 4-15. 

Законодавац у члану 14. Закона уређује функционисање Акдијског фонда у 
СЮIaДУ са пажњом доброг привредника и усклађивања политике Фонда са 

инвестиција у привреду Републике. 

у Оn::l.RЉању СВОЈИХ послова АКЦИ1СКИ фонд послује у складу са законом и 

craтyroM. 

Уз члан 1.6. .. 

Они...~ ч.;,аrIО~\l преДi:Н·iiJа се ооавеп....ттапање Јавности о продаЈИ аКЦ!-f...ја, даваље 

потенцијалним купцима свих значајних информација о правним лицима чије 

акције купују, обавештавање шџщсжног министарства за послове приватизације 

и Владе Републике Србије о продаји акција и централног регистра у којем се 

евидентирају хартије од вредности, ради ажурирања еВIX..денције о власништву 

над аКЦИЈа.ма. 

у з члан Ј 7- Ј 9. 

Утврђује се рок у КОЈем Је субјект приватизације дужан да . .t\кцијском фонду 
.~ .-. -"U?!-p :.;:k:-ri·I'l .... ;;:-- .... .... :"",~.,...:- ... ~..,. ... 't."'~:o-.'" ,....'!"(rr1"~~"ii' ;r") ,....'rht~vT "n1Xt1~TLf~~T'rAtt=' ПР ПnР:1-ft"'rр ~'k"TT'U1f': 
l...\.}-'I.;.I.J..~ џ. ... ~ Ј"'" п ~~.1 ... .г...ц .... 1J-] ...... Ј ... ) -:,ЦЈ] .. ~и. ~·j'-·j·_п .... ~ L.l.У·А_"'''~ ''''' ''''' --'''''''Ј- ..... _- •• .i:"'" ......... _-_. -"--'.*'..Ј-' " 

Фонд води евиденцију пренетих акцијLi у скла;~ са прописима којим се уређује 

књиrовоДство и: у скпаду са статутом. 

Обављање одређених посл:ова према члану 19. Закона може се поверити другим 
правним лицима у случаја да се ради о стручном ПОСЛУ који се не може ~бавити у 

оквиру Фонда или из других разлога .када се· процени да је потребне ангажовати 
и друга специјализована правна mща. 

На Акцијски фонд се сходно примеЊУЈУ IслаУ:Јуле конфликтности интереса и 

нсдозвољене конкуренције које су дефинисане законом којим се уређује праnни 
rr,,",,'UI''':l; лТ""\.р.rr'( Ј,,),-h~ 
.... v..,JJ.vrn.u,J • Lr'''"''MJ ...., ........... _ . 

Лица запослена у Акцијском ФОНДУ не смеју употребљаDати · ловлашћене 

информације ради стицаЉа ИМОRинске користи и других ПОГОДНОСПI за · себе и 

трећа лица. Повлашћена информација представља информаuијуо тачно 

одређеним чињеницама које нису познате у јавности, у вези са субјектима 

пряватизаЩ,lје, ОДНОСНО са љиховим акцијама, која би, да је позната јавности 

утицала на љихову цену . Забрана ЗЈ10употребе повлашћених информација 
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односи се на сва лю...rа која су у обављаљу својих послова сазнала за повлашћене 

пнmаnматrniе. --" "1'" . ... 

Уз члан 22-24. 

}\ ... f(цијски фонд има право увида у КЉШ)' акција субј~ката приватизације као и 
. " 

право увида у централни регистар у КОЈем с.е евидентираЈУ харТИЈе од вредности . 

Преддаже се да надзор H<iJ1. законитошћу рапа врши минисТарство НaдJIежно за 
послове Приватизације, које тромесечно извеIIПава Владу Репубшiке Србије о 
резултатима свога надзора. Влада РеnyБЛИI<е Србије једанпут годишње 

извештава Наро.ЦНу скynштИНу Републике Србије о раду и пословању .А.кцијског 
фонда . 
Сви годm:шьи рачуноводствени искази Акцијског фонда подлежу ревизији. 

Када. Мiш:л:старстnс у вршењу послова !щцзора утврди незю:<:опитаст; доноси 

решење којим се одређује рок не дужи од 30 дана од дана утврђивања 
незаконитости, за отклањаље незаконитости. 

Уз ч.лан 25. 

Чланом 25. Закона уређује се стицање средстава за покриће трошкова насталих 
. ~ .~ .~. . 

радом АКЦИјСКОГ ,+,сн:да и YTBpt}}']C се '"Висина наУ.на,це тротпкова , ШТО је у 

надлежности министра надлежног за послове приватизације . 

ј/з члан 26. 

Према одредби члана 26. овог закона, средства од продаје пренстих ' аКЦИЈа 

односно удела и наплаћених дивиденди, ПР6носе се на уплатни рачун 6уuета 

Републике Србије, односно Републичко.м фонду за пензијско и ИlIВа.л.НДСКО 

осигурање запослених . Тако за Р:13лику ()Д досадашњих законодавних решења 

ПИО добија новаи, а не акције као хартије од нреДности . 

Уз члан 27-30. 

у овим ЧJIаНuЕима пропи.саНi;: \,;У riOH'-ii1НС казНl: за привредне ПР~СТУЉ:; и 

прекршаје за правно лице, одговорно лице у правном шщу и у .Акuијском ФОНДУ 

за повреде одредаба овог закона . 

Ј'З члан 31-34. 

Предлаже се да се Управни и Надзорни одбор Аксијског фонда именују у року 

ОД 15 пана ОД дана ступања на снагу овог закона, у ком року треба поставити и 
д-йректора Акцијског фонда . 

Предлогом закона одређено је да се статут Акцијског фонда донесе у року од 30 
дана од дана ступања на снагу закона, а да се програм ФОlща донесе у року од 

90 дана од дана доношења статута. . 

Предлаже се да стручне и административно~техцичке послове Фонда обављају 
запослени у Фонду који иМају право . и .обавез~у складу са законом КОЈИМ се 
уређују радни односи у држаВIIИМ ,?pl'aHHMa иколеКТ~В):lИ~'уГОDОРОМ:. 



Уј члан 35-36 

Даном сГynања на снагу овог закона престаје да важи Закон о Акцијском 
ФОНДУ Реnyблшс.~ Србије ("СпужБСЈЈИ гласник РС"! број 44/98). 
Предлаже се да овај закон ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Републике Србије". 

v ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФШlAПСИЈСКИХ СРЕДСГЛВА ПОТРЕБНИХ 
ЗАспРОВОЋЕЊЕЗАКОНА 

За и:звршавање овог закона потребно је обезбедити cpeдcrвa за почетак 
Dan:a .A.!--1l!fl("·коr r:ћ()ПП::l \., б\'1Iет\' Реm'блике Собије . 
.1. ... • ~ 1. ф t Ј ., - .,.. _ ... 
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