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НОВИ САД 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 

28. маја 2001. године утврдила је АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О 

АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ, које вам у смислу члана 128. и 139. 

Пословника Народне скупштине Републике Србије ("Службени гласник РС", 

бр. 18/91. - пречишћени текст) достављамо на разматрање и 

одлучивање. 

Поводом утврђених амандмана Скупштина Аутономне Покрајине 

Војводине одредила је за представнике ЧАНАК НЕНАдА, председника 

Скупштине АП Војводине и ФИЛИПОВ др ПРЕДРАГА, потпредседника 

Скупштине АП Војводине. 

Прилог: амандмани. 

у председника 

е АП Војводине, 

........... ,.-ЕТАР 
АП ВОЈВОДИНЕ, 

~....--,-:flИ~ 



гласи: 

АМАНДМАНИ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О 

АГЕНЦИ.ЈИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИ.ЈУ 

АМАН Д МАН 1 

Члан 4. Предлога Закона о Агенцији за приватизацију меља се и 

"AieHquja има орiанизациону јединицу у .месшу седишша opiaHa 

шеришоријалне ауШоно.мије, а .може имаши орiанизационе јединице и у 

друiим .месШима. " 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Предложеним решељем утврђује се да Агенција има организациону 

јединицу у месту седишта органа територијалне аутономије, а оставља се 

могућност Агенцији да образује организационе јединице и у другим 

местима. 

АМАН Д МАН 11 

у члану 9. став 1. Предлога Закона о Агенцији за приватизацију иза 

тачке 8) додаје се нова тачка 9) која гласи: 

"йрибавља .мишљење opiaHa шериiiiоријалне ауШоно.мије, односно 

локалне са.моуЙраве, Йре.ма .месшу седишша субјекiiiа Йриваiiiизације;". 

Досадашља тачка 9) постаје тачка 10). 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

у обављаљу послова спровођеља приватизације Агенција је између 

осталог дужна и да прибави мишљеље органа територијалне аутономије, 

односно локалне самоуправе, ако се субјекат приватизације налази на 

територији Покрајине. 



АМАН Д МАН III 

У члану 10. Предлога Закона о Агенцији за приватизацију иза става 

1. додаје се нови став 2. који гласи: 

"AieHquja uзвешiiiава о iiосшуiiку iiрuвашuзацuје u uзвршене 

коншроле opiaH iiiерuшорuјалне ауШоно.мије, односно opiaH локалне 

са.моуЙраве, Йре.ма .месшу седuшiiiа субјекiiiа iiрuвашuзацuје. " 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Предлогом овог амандмана Агенција се обавезује да о поступку 

приватизације и извршене контроле извештава орган територијалне 

аутономије, односно орган локалне самоуправе. 

АМАН Д МАН IV 

У члану 12. на краЈУ става 2. Предлога Закона о Агенцији за 

приватизацију, брише се тачка, ставља се запета и додају се речи: "од 

којих нај.маље једноi на iiредлоi opiaнa iiiерuiiiорuјалне аушоно.мuје. " 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Предложеним Амандманом предвиђа се да најмање једног члана 

Управног и Надзорног одбора именује и разрешава Влада Републике 

Србије на предлог органа територијалне аутономије, како би се доследно 

спровео принцип децентрализаЦИЈе. 

АМАН Д МАН V 

У члану 13. у ставу 3. Предлога Закона о Агенцији за 

приватизацију на крају реченице уместо тачке ставља се запета и додају се 

речи: "уз йредходно iiрuбављено .мuшљеље opiaHa iiiерuiiiорuјалне 



ауШоно.мије, у Йред.мешuма йривашиэације која се врши на љеној 

ШериШоријu. " 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

У предметима приватизације која се врши на територији Покрајине 

сагласност Владе Републике Србије даје се уз предходно прибављено 

мишљење органа територијалне аутономије, ради заштите интереса 

субјеката приватизације са местом седишта на територији Покрајине. 

АМАН Д МАН VI 

Учлану 16. У ставу З. Предлога Закона о Агенцији за приватизацију 

додаје се нова тачка 7) која гласи: 

"йосшуйку сарадље са opiaHuмa шеришоријалне ауШоно.мије и 

локалне са.моуЙраве; " 

Досадашња тачка 7) постаје тачка 8). 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Предложеним Амандманом предвиђа се да Статут као основни акт 

Агенције садржи и одредбе о поступку сарадње са органима територијалне 

аутономије и локалне самоуправе. 

АМАН Д МАН VII 

Учлану 18. У ставу 2. Предлога Закона о Агенцији за приватизацију 

на крају реченице уместо тачка ставља се запета и додају се речи: "и opiaH 

шеришоријалне аушоно.мије. " 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Предложеним Амандманом министарство надлежно за послове 

приватизације у року од 15 дана од дана пријема извештај а о пословању 

Агенције обавештава поред Владе Републике Србије и орган 

терИТОрИЈалне аУТОНОМИЈе. 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ПРЕДЛОГА 

ЗАКОНА О ArЕНЦИЈИЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

У КОЈИМА СЕ ПРЕДЛАЖУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

Члан 4. 

АгенцЩ а може имати организационе ј едшшце у већим граДОDlЊШ на 

терНТОрlфf Републике Србl~е у складу са статутом. 

Ar~цјяJLМJL11ЈН"JlНнз.аЦНОJLУ јЈЩНН~ месту седишта органа тернтоЈЩјалне 

JLJ'Iflнолщје~8IН ОР1'аннзацнонејЈЩНННЈЩНЈ'-дIl-~СТНМJL 

Члан 9. 

у обављању послова спровођења приватизације Агенција: 

1) одређује метод приватизације у субјекту приватизације; 
2) организује и спроводи поступак продаје путем јавног тендера; 
З) предлаже тендерској комисији избор најповољније понуде; 
4) 
5) 

. ... 
оргаНИЗУЈе поступак продаЈе путем Јавне аУКЦИЈе; 

по потреби припрема документацију за приватизацију методом Јавног 

тендера, програм приватизаЦИЈе односно програм реструктурирања; 

6) организује поступак продаје акција пренетих на Акцијски фонд; 
7) спроводи реструктурирање у поступку приватизације или упуhује захтев 

надлжном органу да спроведе реструктурирање у поступку приватизаЦИЈе; 

8) обједињује и чува документацију и податке о спроведеним јавним 
. . 

тендерима и Јавним аУКЦИЈама; 

9) прибавља мншљеље ОJ1L1lШlЈернторнјалне1L)'танmщjе,дДНОСНО ЈШкалне 
самоуправе, према месту седнштя субјекта ПРНВJlIНЗlllщје; 

10) обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 

Члан 10. 

у обављању послова контроле поступка приватизације Агенција проверава: 
1) процењену вредност капитала или имовине субјекта приватизације; 
2) усклађеност програма приватизације или програма реструктурирања са 

прописима; 

З) да ли Је прилив средстава по основу извршене продаје у складу са 
уговором о продаЈИ 

4) извршење уговора о продаји; 
5) пренос акција без накнаде запосленима; 
6) евидентирање акција у Приватизационом регистру. 



Агешщја нзвештШ11l о ЛШ:ТУnКЈ'дрнватиЗЈЈЦН~ н нзвршене контроле орган 
тернтарцјалне аутономнје ОДНОСНО орrанлокалне .саМlLулра~.према.м«тЈ' 

се,1ЏfШ'I'1l сpijJжтаЛРШШТНЗ1lцнје. 

Агенција обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 

Члан 12. 

Органи агенције су: управни одбор, надзорни одбор и директор. 

Чланове управног одбора и надзорног одбора именује и разрешава Влада 

Републике Србије,. од којнх најМ1lЊ~-ЈедНfН'.Д1Lnpедлог органа теРНТЩlНја~ 

ЏТf1Ш1Мнј~. 

Чланови управног, надзорног одбора и директор имеНУЈУ се на период од 

четири године. 

Члан 13. 

Управни одбор има председника и 4 члана од КОЈИХ Је Један представник 
запослених. 

Управни одбор: 

1) доноси Статут Агенције; 
2) доноси програм рада; 
3) доноси годишњи програм приватизације; 
4) усваја финансијски план; 
5) усваја извештај о пословању; 

б) усвар завршни рачун; 

7) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; 
8) доноси одлуку о висини накнаде трошкова субјекта приватизације пред 

Агенцијом; 

9) доноси програм приватизације односно програм реструктурирања субјекта 
приватизације у случајевима утврђеним законом којим се уређује 
приватизациј а; 

10) доноси општа акта; 
11) доноси пословник о раду; 
12) обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 

Одлуке из става 1. овог члана тачке 1. до 8. доносе се уз сагласност Владе 
Републике Србије, УЗ nредXDДШ1nРнбав~Ш1 мншљење opraнa тернтоЈЩјалне 

lIJ'TOHOM~ уnредметнма npнва'I'НЗllцнјеКDjeсеЈЈРШНН~НЈЈј..'г~рнторнјн. 
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Члан 16. 

Општи акти Агенције су статут, правилник и друга акта којима се на општи 

начин уређују одређена питања. 

Статут је основни акт Агенције. 

Статут садржи одредбе о: 

1) делатности Агенције; 
2) начину обављања послова; 
3) органима и њиховом деловању; 
4) заступању; 
5) правима, обавезама и одговорностима запослених; 

б) о унутрашњој организацији; 

7)ШН:IpIКУСЩЈад~_~. органима теритnряј;шЈш аутономнр н локалне 
самауправе; 

8) друга питања од значаја за рад Агенције. 

Члан 18. 

Надзор над радом Агенције врши министарство надлежно за послове 

приватизаци]е. 

Агенција најмање два пута годишње подноси извештај о пословању 

министарству надлежном за послове приватизације које у року од 15 дана од 
дана пријема извештај а обавештава Владу Републике Србије,.. .н орган 

територијалие аутономије. 
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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
С) 11 РИ НА ТИ ;~ А 1 111.11,1 - . - . . , 

1. //реg,неш _1it1\OIUl 11 наче:1tI. приватuзације 

Чпан 1, 

':.,0' 
.- , 

ОВI1\ј З:јЈ"О Н 0.:-: ур.::: ђују Се у.С : li1 tН1 11 ! 1\)-: I YII<iK промет: 8:jdL"HHIJ11 [; , 1 · 

ДРУШТ13СНОI ' ОЈ.НО~'iЮ ~irЖafШt)1 КdIlИТ<i.'I<i (у ;l d~ bl::\; I't:l\:-:ry : приваНП<tЩ·I.I(\) 

Ч.l ан 2, 
ПРllватизаuија се :sасниВа lIа Lп~;.rс:ћ~t'" наЧСJIима : 

!) CTHapaњ~ услова За ра -нюј привре,;:rе и ('('Ilшi!\ .:шу па6и!!!ю(т; 

2) 06езбеђењ~јавностн: 
3) ф."1еКСI\()И.1НОl' !: 

4) фОРМИраЊС Iiгov:1.<:ijiic исне ПрС1-!а lРlКilШiiЮi :, ' ': ; ii, ;nнщt . 

2. ЈЈр('у.llеЙi 11 tу6јllf\Шll ГtРllliцiТiшццuје 

Ч ' 1,:11 i , 

I [Г,-:.Т.Н: 1 IIrlll-Ц I 11 ~dШI]с Је .l?~ штвеЫI \),Ј.В t),,'Ш:) .ilржа ЕНИ r:fllНlT,\ ,1 i ~ 

.Ј.а.ъеы TeKCT~' , каПJlТ <~. i \, у пг.:.' t~ l(' ћ ; !\iа 11 ,tpYlI1:.1 irраИНII;\1 mШI1:\I<1 СУ ' 1.1, ! , ('\Ј 

l'С "Сl' у '-'У\)јСl<, 11 ! : 1рива ппаЦИlё) .• H,. '.~' п ;,'..::r6нш, ! ~IР()':lIн:и~ra IШЈ~ ;lРУГ:\ЧJlј'-' 

О.iJ.Г'-'hс:нО 
у rю('тупк\ :IpI!HH I и ~<ЩI1JI: ~!(ili\( Cl' ij!"'~ . t;1!;\ 11~Jl)нина НJlII ,1ёО 11:\lct!-J lai" 

(yrl.!t:Кla IIРИН<t1 ИЗашtјё: ОДНОСНО ПОЈС.Ј,ИlШ ~е;ЮНIl ":Y9,leKra IlриваrизаЩIЈt' 
0-1rc.:z()~ ,)ЯС)Г la!,iHia 1ЈГЮ1сњуј\ C~ на суI'ЈёК 'те= I1риваlнзаЦllј~ ' t ', \ ,\IIJ 

И~I(\ЈУ СС.ilИLIII с На 1 СрИI ()Рl1ји РеН) (),-Н\Кс Cp(illje 
Пре,Ј~1ет ЛРНВ<Н~ј 'j;iltИЈС нс шн У ОН 111 IIрИрtЏ Н;' О , НЋIСI'На 11 НО()l'а \ 

ОПШ'10ј Уf! \\ '~ ' р~БJf ка.;\ Ј(,,,га .:щ ~)пштег ИЈПtРс;", ;t 

3, Суilјi.·I .. :ШII нау '/е ,JI, 'IlI/ ји I'IlpOb'uIJeffIe йрtl6Щ~{llз{щ,ujе 

Ч ,' !::!! 4 

Су(јјекти на,l.l~if..НИ la t:llp"H\' hett,\ ' tlј1I I Шi.III :1аНИЈС Jec~ 
1) :\1 ёННИЈё1 ' \(1 11Г1Јна 111 St-l.Нl1ј\' , 

2) AI\1Il11C~JI ф()Н~I. 

3) ЦснтрЗ.1Ш1 ранстар jit .X<iplI1J": \1.-' I~PC: . IH{IC 'lH , 

У ilt.!l.'l\-lit,,\ Ili)iшапн<'1НЩt' h : .;iI ((" Пf\111\ ,l 'III~ <tlll-lI)lill pC:II-IL·Ii!р . 

Ч .1.-Нi '1 

,<\1 (·НUИУI. ·sa ПРНtjаII1ЈаШ1.1~ '~ . Iii I,O~ !t:/>LI-' :\It:I1Щ1IН) ЈС\..!С :lp<1.bHI.' 

. IIЩС !\\.)ј'- Щ)(i:-I ":-'fНiШl·.. IJШЩI1i' :, ~'lIr():H'_II: ' !1 !-;\)нгr , \:НШIt' I'I\К1упаЈ-, 

IIРIШ <1'IlfзаШi.l С , ~ CI\:I;l.t~ ,-'(1 I.H:' ,JlI\)\! 

lIo.lIY,J\aj . nraH'1. : IУЖIН1С 111 11 .Ч"'I а ШП;-tЊi1 ().I значај.,} )(\ раЈ ! АI Clllll'llt' 

уређУЈУ \..' 1,; "()(:t:б~!lI:-1 -ј3.Кt)}-IO~Ј 



Члан 6. 
\ 

. ~ , . . 
I КЏИЈСЫ-f Ч:II):ЈЩ J.r праm!о лице на КОЈе се ПРiшосе (iЈЩИЈ"t: l'~ДИ продаЈе у 

\...IiЩЛ!~У l:ёiОНИМ ]аЈ<ОНОМ Н ·3~Koн.OM 'КОЈиысе уређује акнијски фОНД. 

ЧП .ан. 7. 
Центрашш регистар Ја хартије ОД вредн.ости,у даље:м тексгу : 

централни регистар) садржи јединствену базу lIодащкэ {} ЮПЭТи:М акција\{а . 

као и .о пр.омеНЮ.ia тих п.одатака, у ск.:таду са 1аконо!\! 

Члан 8. 
у Приватизациопом региструевндентира се део к;щиталд ~убјскта 

приватизације израж~н у аКlН1ј<t.\1<i.који се преноси грађш;:имоа без накн<\де, у 

СКТI:'Iпу ('~ IЯ!НМ законом . 

Приватизаu:иони регистар води с.е у министарству нздлеЖНQМ за 

посл.ове прцватизэщче . 

l1риватизациони регистар садржи: назив субјекта приватизациј.е чији 

се део капиrај1аевидентира )' Привапџационом регистру, подаТке Ј) ВИСИНИ 
капита.па односно броју акција које се евидентирају и: друге податке. 

Садржај и начин . вођења ПриватизаЦИОНОf регистра ПрОПИСУЈе 
мннист(\рна~1;!ежан ~a послове ПРiшаТИ:iације. 

4. Јl0уеДll иривашизаЦllје 

'Члан 9. 
МОј{еЛIi приватизаuије јесу : 

1) продаЈа капитала; 

2) пренос капитала без накнаДе. 

Ч; I3.Н 10. 
Продај~ юнштап;.Ј п:нюсно Ш·ЮIщне субјекта ПРИВliППdiшiе спроводи 

се rrYTe~I ся:ед~ћЈ{Х метода. 

}) JaBHor lеНllера.: 

2) јаВliеаукцијI~ . 

Члан 11. 
Пренос капитала бt:'Ј накнадеобавъ:а се после СПf}()В~i{ене продаЈе 

капитала, и то : 

1) преносом акција запослен н ;\1а ,; 

2) ПјЈёНut:I,IМ йкцнја гр~ђанн:-.·rа . 

5. l(vПци У. йосшуику iiРЈЈваГiiltзсщ!!ј~ 

Ч.:lан 12. 
~r б ћ купuи . капитала ИЈlИ Н!>f()}НЩС ~югу . НЈ.и дома : а ИЛИ С1р.ана лrавна 

или физичка лица, у скп.аду са зак.оном . . 
Купац капиџла 11111-t И~ЮВЮ,I~ матичног предузећа у lщјем се спроводи 

приватизација :не може да буде његоно '~;tВИСНО преДУ;Јеће, 



6. СреgсщвQ iiлаћаiьa у iiРilвaiiiuзацuјu 

Чд.ан 13. 
СреЩ:ТВ<l пл.аћаља у приватизацији могу бити у домаћој 11 страНОЈ 

к.онвертибип;ној вапути . 

Ср.едства ппаћања ~(огубити и У обвезницама по основу нсисплаћене 
девизње штедље грађана коједосп.~вају ззкључно .са даном продаје капитала 
:ИЈШ и:-..rо.винс. 1ЏllаТИ~1 физички м л·и.цимакоји ·су држављани Републике 

Србије . 

Средства ПЈ1аћаља МОГУ би Пf и у обвезницама по ОСНО!?У неисплаћене 

деВИЗjiе ШТСl1ње грађан~~п.:ртич фЮ!iq.y .. ю.~ .ГШЦ;П,:iа -којii су 'цржаю~анн 
РепуБлике Србије, ·без 06знра на рок fbllx,OBor досп~ћа, у случају да у . . . 
hoc-rУllК)' продаЈе метоДОМ Јавне .аУКЦИЈе кашпал .иди имовина нису продати 

-за средства п:лаћања из ст . :} . и 2. овог чпан.а. 

7. POKOfJll за .сiiровође1bl iiР1l8aiГшзоцujе 

Ч.П.ан 14. 
Субјекти приватизаЦИЈе са ДРУl1JТвеним капиталом дужни су да 

. . . 
.спров~ду П~l'упак приватизацщ.е наЈкаСНИЈе у року од четири године од дана 

.ступања на .снагу овог закона. 

ПривапваШIЈ У субј.ека'IGl нриватизације са iI.РУllJтвеl:IИМ Rапиталом 

који ·сене приnатюују у rOKY из ·.ставз 1. t)1ЮГ чл.ана спровсruће Агенција, у 
~Kп aд'y са 1aKOНO~'1. 

8. Срсусшва за uацuонааU.108ЦЯУ UAювUIlУ 

Ч;rан 15. 
Кад поступак приватизације обухвата имовину одуз~у од физичких И 

лгаВНi!Х лица ПРИМ.еНО~1 прописа о олузимању ИМОВИЈ;{е на терИТОрИЈИ 

Републик;е Србиј~, а која је одређена посе6нимпр.сш:исом којимсе 'уређују 

ГЈИтањ.а вез;ша за Bpaћaњ~ имовине (у даљем те:ксту; национализована 

УП\/ЮПШia) . ВРСДЈЮСl 'lC I1монине 6иће надокнађена БИ8ШИМ .Еласн:иuим? 

нскључнво из НОRчаних средстав:а која ·i.a те намене -обезбеђује Република 
Србиј а. 

п. ПРИПРЕI\1А ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

1. По.кр.еiii.ш.ье .иОСllIуЙка iiрuващuзацuје 

Ч~'!2.~ ! 6 .. 
По.ету-лак прнва:rИЗ<tцнје покреће се июп~яјяпч~ом на.Д;.'!~Ж.!-!ОГ ,орган:? 

~у-бјекта прив.а:г:из~щиј.е (у да.:јЪС:М тексту : иницијатива за приватизацију) и 

припремом пр.оспекта за при:ватизацију:(у даљем тексту: пр.оспtЖТ). 

!'{ницијатив·а. з:а приватизацију, у (;МИСЈ1уовогзаI<она~ јесте :акт 
субјећта приватизације '{(,оји~! се изражава Ha~epa за .спро:в.ођење 

приnатиз.аuиј.е 11 ДОНОСИ ее у писменој фор!l.1И . . 
Инициј.атива за приеаТИЗ'ацију д.ОСТ,авља .се организацији синдиката у 

субјеh."Т)' приватизације. а зацос-п.сни се :0 томе обавештавају на начин утврђен 
опшrим актом субјекта :ПРJiватиза~нје. 

Иницијатива за ПРИВiiтиза.u.ију са прослект.ом ;I'ocтaDfua се Агенциј'lI . у 

року од пет дана од дана љеног 1l0ношења 

" I 



Поступак приватизације може се покренути и иницијативом АгеНШiје 
или министарства надлежног за послове iфИiзатизацИје. 

у случају из става 5. овог члана субјект приватизације дужан је да у 
року од седам дана од дана' r.iРијема иниiщЈаТltвеза: ; приватизацију достави 
пnоспеlCТ Агенuиiи. " ' :' , i, ." '. ' 
~ . Ј 

Члан 17. 
Иннuнјативу за ' приватизацију ' у ' субјек'тима , приватизациј е са 

веIiНнским државним капитаЛоr.iАгеllцИја доетављаНлади }:Јепублике СрБИЈе 

. "," 

2. Просйекш 

G:лан 18. 
Проспект у СМИСЛУ 'овог ' зак6kа> јесте приказ основних п()датак<! о 

субјект)' приватизације . 

Образац нросшжi-а ьдirглi~шан је уз ' овај :ыкон И чини њеlОВ саставни 
"' , . 

део . '. 1. 

Агенција оглашава проспект у средСТВиt-{а ' jaBHol' и.нформисаља 

(шгампа, интернет И;;IИ телевизија) најкасније у року од 15 дана од дана 
достаВЉliња проспеl\"Та , 

Оглаmавање из става 3. овог члана врши се ради прикупљања 

података о броју щненцијалних купаца , 
Потенцијални ' купац своју заинтересованост за куповину капитала 

односно имовине субјекта приватизације изражава писменим путем н () томе 
обаЕеnпава субјект приватизаuије и АГСПUJ'lју У року који одреДlо{ А геннир у 

, ' 

Јавном огласу, , 
, Трошкове оглашаВ1ньа просп'еК-Га сноси субјект приватизације. 
Агенција у року од' пет дана од: ' дана истека рока за прикупљање 

података о броју потенiIИ:i'а.~НИх купаца обавештава субјек-те приватизапије о 
методу продаје односно ' о потреби pecTpYKTYfHipallia у складу са овим 
законом , 

3. 

, Члан 19. 
АЈ<о Агенција процени да капитал или имовина субјекта. 

привапtзације не МОГУ бити продати ~'lCTOцOM Јавног тендера или Ji1RHt 

аукције без претходног pectpY1-1урнрања, субјект приватизације дужан је да 
се реструктурира у поступку приватизаЦИЈе у складу са овим законом , 

Реструктурирање у поступку приватизације (у даљем тексту : 

реструктурирање), • у смислу овог закона , подразумева статусне односно 

организационе промене ИШi поравнаље из дужничко-поперилачког односа. и 

друге пром:ене; KOjG се ОДНU,Сс Шl cyGjtКl llРИВ<iтизаuије које омогуhавају 
продаЈУ његово г капитала , ИЛИ имовинс. 

А'СПЦiiј " , ыожс ОДГ1У'iiiТi1 , Да ~il}JuUI;JJ.\.: !Ј<;СТРУК ' [ урирањс субјскта 
приватизације ини да упути захтев надлежном органу субјекта пршзатиз,щије 
да достави програм реструктурираља У року и на начин утврђеним овим 

законом . 

.о Ј 



Члан 20. 

У оквиру.реструџурирања субјекта приватизације: ' 
1) повериоци могу> у целини или делимично, отписати '· главницу дуга, 

припадајуће камате или друга потраживања; 

2) , повериOI~И са ве:lИНСI<ИМ државНю{ капиталом мо!)' своја новчана 
. П9тра?КИ~ања у субјекту приватизације конвертовати у . капитал тог 

r.\Јfi1~,,-Тй . . . ," ! 
" Ј 

Правни послови из става 1. овог члана пуноважнису само у случају 
да се реСТРУЈ..."Турирање оствари у потпуности у складу са програмом 

реструктурирања који се QК()НЧ:Ю'Iа продајом капитала односно им:овнне 
, с)iбј6кта приватизације. 

Субјекти приватизације у којима је спроведено ~eC-rpуктуr>ирање 
дужни су да капитал ОДНОСНО ИМОЈ:НШУ, уюьу"tујући и каНИТаЈi конвеРТОНЙl1 у 
СI;,лају са CTaBO~i 1. тачка 2) ОВОГ ч.пана, продају методом јавног Te~epa или 
. . 
J;lBHe flУIZЦkfЈе . 

'у' TOI<y, спровођеља реструктурирања повериощ{ не могу да 
. . 

предузимаЈУ ралње ради принудне наплате СВОЈИХ доспелих потраживања . 

Влада Републике Србије ближе прописује поступак и начин 

peCTPYl\.-турирања субјекта приватизације. 

4. ДО1\У~lеншац,uјц за йр"вuiiiЮlJцuју 

Члан 21 
Субјект приватюације који се приватизује методом јавног тендера 

ПРИПрС~-!а документацију у складу са прописо~ ю члана 33 .. .оВОг закона. 
Субјект пr;иватизације који се приватизује :-,н:тОЈ1Q.bl · јаЂне аукцнје 

юрађује програ~1 приватизације у складу <.:а прописом из tШа~а . 40. овог 
закона 

Субјект приватизаuије КОЈИ Се реструк гурира И за~Ш'!fр~овани 

. гювериоuи израђују програм реструктурирања у складу са прописом из 

члана 20. став 5. овог закона . 

Агенција може припремити документацију из става 1. ово.г члана И..i1И 

програме из ст . 2. и 3 оног члана , КОЈИ t:,y оБQ,~е:јуј.УtЩ ,, ~А t:yGjcKT 
приватизаЦИЈе. 

' Члан 22 . . . ' 
Програм привагизаUИје садржи нарочито пода.тк.е о: пословаљу, 

вредности капитала или имовине н облику?рганизо~~~'а ' субјекта 
приватизаЦИЈе. I " . 

Програм приватизаЦИЈе ЛОНОСН надлежни орган субјепа 

i1РИ8атнзације:'~ " ,. О. ~, 

liporpa~'1 приватизаЩfје доставља се Агенцији у року Ј\uји Нс МОА\(: 
6атн д.ужи од 90 дана од дана гокретања ншщијативс за приватизацију. 

Агенција је дужна да у року од 30 дана 011 Дiiшt ДОС I А~љ.iil1>l1 lIj.JUi tJi!;-јil 

приuатизаuиједонесс одлуку ' о .' прихватању, I3раћању на исправкуили о 

ИЂЮJlI програ~f'а приваТlfз(\цнје,у ' складу са пrонисом којЮ,·1., се уређује 
П..1ржај и начин израде програма приватизаЦИЈе . 



Субјект приватизације дужан је да исправl\.]' или измену програма 
ПnUR::IТU"tя lТujp' U~'RnJПП V nnKV Ј(niп nПnl':m:I' А ГР.J.fпui::l Ј(();и п .. .... ()'\ЈГ(> ћuти тrVWH --l;'---- ... ------- .. J- ----r-... Ј С---Ј -"-.Ј-- --r---- ----~ ... J ............ ~ .J .... .... - .. . .. _ ...... - _ ......... ....... J'~ ... *. 
од 60 дана од дана доноше!?а одлуке из става 4. овог чпанз. 

Ако ArеIЩија не донесе одлуку у року из става 4. овог Ч.iIaна, сматра 
се да је програм приватизације прих.ваћен. 

Субјект приватизације дужан је да поступи по одлуци Arеllшrjе. 

у случају да субјект приватизације не поступи по одлуци Агенције, 
"~t"1.. TZ ПО,...Т':П,,)Оt, ... пW".,rn"')""ТЈ'~ат"ТS;О сп-"~""""и fI. г"'''ц''':а 'у! ,...." lапу C~ ~-a.·1\.·O·n·OM .t-\t..J.JUl'l. .. ""' .. y ..... LL.1'- .. iJ.I~U",.&.J.,,) ЦЕ!)'"' Ј iJVUVA с\.. \""П"Ј '-'I'.Ј ~ - -' .... 

Члан 23. 
Програм реструктурирања садржи нарочито податке о : ПОCJIовању, 

вредности капитала и имовине, износу дугова, начину отплате Дугова, 

могућностим:а успеrшюг реструктурирања и социјалном програму субјекта 

ПрНВLi тнзаЩiје. 

Програм реструктурираља доноси надлежни орган субјектtl 

приватизације уз сагласност већинскО1" повериоца. 

Већински поверилап, у смислу става 2. овог члана, јесте један или 
више поверилаца чија је укупна вредност потраживања 13ећа од 50% укупног 
дуга субјекта приватизације. 

Субјект приватизације дужан Је да у року од 90 дана од дана 

покретаља иницијативе за приватизацију програм реструктурирања достави 

Агенцији. . 
Агенција је дужна да у року од 30 дана од дана достављаља програма 

реструктурираља донесе одлуку О прихватању, одбијању, враћању на 

исправку или о измеЮI програма реструктурирања. 

Субјект приватизације дужан је да исправку или измену програма 

реструктурир~ња изврши у року који одреди Агенција који не може бити 

дужа од 60 дана од дана доношења одлуке из става 5. овог члана . 

АгенцЈ-{ја може продужити рок из става 4. овог члана најдуже до 90 
ТfaH~ И'.:l ~~YTP'" ,","h'PVT'1 тт ..... ТН .. " ... тх'"'''Т.,.;А "~p ~"t;!H"~f<O~ -1· u-' вериu" ·ц·d.~ d.~KU- 'а Т'О ......", ...... _, ... -. _o...L,;'a ........ ~ ""'J'-"J'VI. ... ,.'-4t А,l..v.riuu. .tll.Јu..ЦZlЈ\., ХАЈ!,. .. D\Jlu.u..1\ ....... 1. 1 ,.Ј .1 

посто]е оправдани разлози. 

у случају да субјект приватизације не поступи по одлуци Агенције, 

да..ъи псст}rпак ПРiIDаТ}IзаЦlrје спроводи Arенција у СКЈl8.ДУ са законом. 

5. Ушврђиваље epegHociiiu каiiumала lLЛи lUl061l1le 

Члан 24. 
Субјект приватизације проценом ,-y:rВРћviе распон врепности капитала 

ИЛИ имовине. 

Агенција врши контролу процене из става 1. OBor члана. 
Субјект приватизације дужан је да вредност капитала из сТава 1. овог 

члана искаже у акцијама. 

Цена ПО којој ћv капитал илн ИМОЕина бити продати формира се 
зависно од услова на тржишту. 

Влада Републике Србије прописује меТодологију процене вредности 
капитала или имовине субјеь..lа приватизације. 



III. ПРИВАТИЗАЦИЈА КАПИТАЛА 

1. 
Члан 25. 

СубјеЈ..'.Т ПР~f\аТ1fЗ!щије продаје 70% ка.шrrа.п:а који се приватизује. 
Субјект привапвације продаје мање од 70% капитала који се 

приватизује, ако купац не прихвати понуду за продају 70% капитала, 
у су6јекту приватизације који се реструктурира на основу одредаба 

овог закона продаЈе се целокупан капитал или имовина. 

Продаја улога матичног предузећа односно ХОЛДlfнга са ' већинским 

државним или друштвепим каПИ1 алом у зависним предузећима може се 

вршити искључиво У поступку приватизације матичног предузећа односно '' 

ХОIщинга . 

1.1. Јавни UJe1tgep 
Чпан 26. 

Прода.ја каl1и ЛiJЈi:i односно имовине јавним тендером Јесте метод 

приватизације јавним прнкупљањем понуда потеFщијалних купаца у ск.гrаду 

са утgрђеЮi~1: УСЛОDима продаје. 

Јавни тендер ОРI 'аНИЗуlе \1 СПРОВОДИ Агенциј<l. , 

Члан 27. 
Поступак јавног теНДера обухвата: припрему јавног теllдера, јавни 

позив за ПОll.ношење понуда, подношење и прИЈе~l понуда, отвараље и оиену 

понуда, закључиваље уговора. и друге радље од значаја за спровођеље јанног 

тендера . 

Члан 28 . 
АЈ 'сшщја објаюъујс јанни позин за учешће на јавном тендеру. 

Ј авни позив из става 1. овог члана садржи: назив и друге податке о 
<:убјекту прнватнзаuије, З,lаСЮiЧКј' CTpY~TYPY каП.h-Тdла, проценат капитала 

који се продаје п друге по:~атке од значаја за обавештавање учесника на 

Јавном тендеру. 

Члан 29. 
Министар наД,lсжан за послове приватизације образуј~ комисију која 

прати спровођење јавног тендера (у даљем тексту: тендерска комисија) . 

1 ендерска КОМИСИЈа има председника и четири члана. 

ТСl1;Џ;Р~Кi:i Кl)~ш(;ија Љ! НрС,LЏЮ1 ' Ал:нuнјс uдuБР(ll~({ р\.:;;tУ)lП:1ТС jal~Hul 

теlщера . 

Члан 30. 
Подносилац понуде Уllлаћује депо')ит за учешће на јавном тендеру. 

Министар надnсжан за послове приватизације утврђује висину и 

начин уплате депозита из става 1. оног члана. 



';: . .' 

Члан 31. 
Субјект приватизације, док траје јавни тендер, не може ДОНОСИТИ 

одлуке о смаљењу или увећању капитала, реорганизацији и реструктурирању, 

инвестИЦИОНОМ улагању, продаји дела имовш[е и.п:и закључивању дугорочних 

аранжмана;.без претходне сагласности министарства надлежног за послове 
приватизације. 

. . . 
Члан 32. 

п () r.Т1Р()1}~Д~НО~~ г.:остуг.:ку ј~БНvГ TCIl;1CPa. Аг~t1U)ф1 06авештава све 

учеснике lавног · тендера () ге:~уrтт~тш.А~ !!C'-::;;Tг.::-:~ ~;.::.:;~:::~:c u V;';:PCytiDrtn>y 

куiща . 
. . , . 

. Учесюп< Јавног тендера 

···спроведеног поступка . 

има . п,Раво приговора на законитост 

Приговор се подноси 

ПРИtJаlизаЦИЈе у року ол осам 

резултатима јавног тендера. 

министаРС1ЂУ нал:лежном за послове 

дана од дана пгијсма обавештења о 

Па пГ\тrНf!:Т() ~..А пnLtrг\nr.-n': f оп,П~Ј'~Г)!Ј;С се • , •..• ~.-.- - _. " "1"'" ~~~!:'J - у року од осам дана од Л~Н(Ј 

пријема приговора~ 

Аь.-:т органа ПQНет по пријему нригопора ;,;с;начан је. 

Ч:шlн.33. .. 
Влада Републике 'Србије ближе пр~пис~'је поступак и на<uПf продаЈе 

каrппала 11 имовине методом Јавног тендера. 

~. . ,. : 1.2. Јавна ар\.Ција 
" . ; . '. Члан 34. 

Продаја К<:il!ИТЗЛ"'. односно и~ювине ј ;:ШНОМ аУКЦИЈОМ J~le метод 

приватизације јавним надметаљем потенцијапних купаца у складу са 

утврђеним условима продаје. 
Јавну : аУkциј)i сфiа ни зу је Агенција. 

Члан 35. 
Поступак продаје капитал:а односно имовине ~1eTOДOM јавне аукuије 

обухвата.-. щ)юtрему јавне аукuије, пријаву за учешће 11 ' РСПfстраuију учесника; 
спровођење јавне аукције, закључ:ивање уговора и друге радње од значаја за 
спровођење јавне аукције. 

Члан 36. 
Продају путем метода јавне аукције спроводи комисир за аУ!ЩИЈУ, 

коју образује Агенција. 

Комисија за аукцију има председника 11 четири '·шана. 

Члан 37. 
Комисија за аукцију спроводи продају путе?>! јавне аукције, региструје 

:1 .. rца. RVji1 ИМају .право учешћа на ј;,ншој · 9.укцији, п.рог;rашаБd купц;t, 

проглашава јавну аукцију нсуспелом, потписује з;:нтисник и врши друге 
послове од значаја за СПРОDођење јавне аукције 



:('-:":" 

.. ; .. 

Комисија за аукцију саставља записник о свом раду и извештај о 

резудтатима јавне аукције, које доставља АгеIЩијиу: року од 15 дана од дана 
завршетка поступка продаје путем ја вне aYKL-rиjе. ' .: :.! 'с __ . 

Изв~uпај из става 2. овог члана ДOCTaв,љa ·.~ , и министарству 
нэдлежном За послове пгиватизацн]е . . . " . ~: : . ' : 

.,.: .;' 

Члан 38. 
3а учешће на јавној аукцији објављује се јавни п03ив . 

. . 
н ~ l1CH'JH.:l1 t> 
---.J---.----J~ 1) Д?!-!? 

ОllDжавања ј<l.ние <l.укuиit. 

Јавни позив из става 1. овог члана садржи: назив субјекта 

приватизације, место, адресу, датум и време одржавањз. јавне аукције, 1tзнос и 

начин уплате депозита за учешће па јавној ауУ<Ц}Јјпи 'nруте, податке од значаја 

1:} с.ПРGпођ~.н:,~ jafH{E- :з.УfCr~!~ј~... . 
~ - ........ 
Ј авни позив :из става t , oboT--.. шана мож.е да садржи и обавезу за 

. улахаЊС: с. с,рсдстзпа у субјект прйватизацу~е; реша~ање питања за.·посЛеню, 
, . , . 
Г'.hР-:(hРћf'>' Ј.-~ ... г- 'k-(");U' ТLf Т Т'} 'L"7РТ~ n["\: ПГ'\'Q~п ... а и '1. ~ r r Т'Т-:..f Iс. ~.:.- t..f ~""'--:-U P :-:-.Р171ТХU;::а. _""' '' .......... ..... ~) _ ... .... ...,; ~ ~ .... ............ n _t ~ .. ~ _ .. - " ...... _ .................... ~ ..... ~ ... _.I _~~.:...... .I:. ~ ....... ~_'V/ • . A ... _ -y"t-'I,".''''''''-' 

.... ,. '~~",) ' _.~ .... t': 7-
. ЩЦ1 Ј . . . . $"* 

~Јчес.ници на јавној аУlщији ~ЖIiИ су дауплате.депозит . 

·Мюшст·ар .• надпежан за послове приватизаЦије утврђује висину и 
начин уппаl'с;/tпо·зита ~rз става 1. ОБОГ т.;:лана. 

Члан 40 . 
Влада Републике Србије ближе прописује поступак и начин продаЈе 

. . 
капитала и имовине методом Јавне аУКЦИЈе. 

1.3. Уговор о iipogaju 

Члан 41 . 
Уговор о продаЈИ капитала односно . I1мовине садржи одредбе о : 

уговорню-~ странама, предмету продаје , уговореној цени, року плаћања, 

кuришћtЊ)t ЗС:МЊИШ l';l и др)'! с: uдрсДuс: u којима l:C t:1l0Р<l.зумеју Уl 'ОБорне 

стране . 

'Уговор о ПРОд<l.ји капита.!1(t О.iЏЩСНО имовине субјекта приватизације 

продате методом јавног тендера н јавне аукције сматра се закљученим кад га 

' , ' потпишу купац, субјект приватизације и Лгецщrја. 
Средства остварена од продаје капитала у поступку приватизаЦИЈе 

уплаhују се на уплатни рачун буuета РепуБЈ1ике . СрБије. 

:: '. 1." 

. : ~.: '.< .; 



2. ПреlЮС капuшала без ншшagе 

2.1. Пntmnr Лll1ll1;n 7nfiпrF1р.1l11lt1а --r-·--- ---, ..... ,,1- ---.-- - - --- - .-- - - - -

Члан 42. 
У субјекту приватизације део капитала преноси се запосленима, без 

накнаде, у акцИЈама. 

Запосленима у смислу става 1. овог члана сматрају се држављани 
Републике Србије који су: 
'l) ~~по~~е"И ... r..".."" -..~ р",~,,,,,,,,;W-:_ t:.'I"W'ТТ"'t'1' ..... ~Т'ТI"'\,...Т'УОIТ~ .. "-" ""rћ;p~, tтt"'\,..r'D~ТТ2''')апи;р· 

ја 1 \...Јl " Л. .rUl1'1 '-'Ј а.л.ПЈ'" v.r.l.JUa. JUJ.iV\o,.t",J.,"" ~J. Ј "-') VJ""'''''' А. Ј ...... !-"'z.iџu.А.6.&-Ј ~ Ј,.Ј-, 

2) запосл:еии у матичном ОДНОСНО зависном. предузећу ако је субјект 

приватизације зависно односно матично предузеће. 

Лицем које је раније било запослено у смислу става 2. тачка 1) овог ~maHa 
сматра се и пензионер. 

УТ ____ А., 

'-Ј1 dl1. Ч.Ј. 

Запослени имају право на стицање акција без накнаде за сваку пуну 

годину радног стажа у субјекту приватизације . 

Право на стицаље акција без накнаде може се остварити највише за 35 
година радног стажа. 

Право на стицаље акција без наЮlаде не остварује се у субјектима 
прлватизације у којима није продато више од 50% друштвеног капИтала ни у 
субјек-гим:а l1риватизације; у којима се епроводи реСТРУI<т::урирањ~. 

Чшш44. 

СубјеtC'f приватизац}{је доноси: O.I1)"I)''<y О изда.вањ у акција без накнаде и 

јавним позивом обавештава запослене о томе. 

Јавни позив из става 1. ОВОГ члана садржи податке о: датуму, времену 
и месту уrrnса акција, броју акuија, номинал.ној врсДносги акција, као и друге 

податке у скпаду са одлуком о издавању акција без накнаде. 

Јавни позив из става 1. овог члана објављује се на оглаеној табли 

2. Ј . Ј . Прен.ос акција заЙосленw.ш у ЙОСШУUКУ apoqaje јавНОЈИ аукцијо.м 
":"'t' . #r 
"· ијё.Н ~.J . 

Капитз.л за стицаље акција без н'акнаде у поступку продаје капитала 
јавном аУЮЏiјом може да износи до: 
1) 30% вредности капитала који се приваТИЗУЈе, ако се приватизаЦИЈа 

спроведе у року од 18 месеци; 
2) 20% вредности капитала који се прirватизује. ако се приватизаЦИЈа 

спроведе у року од lX ДО 30 месеци; 
3) 10% BpeДHocГlI кamrrала који се приватизује, ако се приватизаШiJа 

спроведе у року дуУ.ссм ОП 30 мес~ци. 
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Члан 46. 
. Запослени имају право на стицаље акција без на:кнаде у скпаду са 

чланом 43. стан 2. UHUl· :.1.:ti\(ltld, у lluCIYliKY liрuДiiјс liЈl\::а> ј~vП~ ~у~щ~~ј:;, T~~~j~ j~ 
укупна номинална вредност једнака: 

1) 400 ДЕТп У ди-йарској ПрGliiВВрСДFiОСТ~Н ПО зва1r~:Ч1IО:.f курсу lra дан 

. ')\ 
kJ 

објављиваља јавног позива из члана 44. став 1. овог закона, за сваку 
пуну I'ОДИНУ радног стажа ако се продаја заврши у року од 18 месеци; 
300 дЕМ у ди:н:ар<:.кој прот:иввреДНОС"Пf по ~ваНIi1ШОЧ курсу на дан 
објавЉиваља јавног позива из '{п:ана 44. став 1. овог закона, за сваку 
пуну годину радног стажа ако · се продаја заврши у РОКУ од 18 до 30 
месеци; 

3) 150 ДЕМ у динарској противврt:дности по званичном КУРСУ на даli 
објављиваља јавног позива из члана 44. став 1. овог з3.кона, за t:HЙKY 

месеци. 

ЧЈ1ан 47. 
Рокови из чл. 45. и 46. овог закона почиљу да теку од дана ступаља на 

снагу овог закона. 

ЧПd.II48. 

Акције које су преостане носле llродаје капитала ~!e годом јавне 

аукције и преноса акција без на.l(Јlзде под УСЛОf:lима 1\ на начин из чл . 45. и 46. 
овог закона преносе се Акцијском ФОНдУ ради продаје. 

2.1.2. Пренос акција зайосленuма у йосшуuку upoqaje jaвHUМ шенqером 
" 

Члан 49. 
Кашпал за cтн.uaњe акција без накнаде у субјекту приватизаlЩЈе 

примепо~~ метода јавног тендера ИЗНОСН највише 15% . капитала КОЈИ се 

приваТИЗУЈе. 

у случају из става 1. овог qлана запос.пени имају право на стицаље 
акција беЈ наКR:Щ~ чија је Уl';уш!а номинална вредност 400 ДЕМ У динарској 
прот}{ввредности за свакУ пуну годину радног стажа, по :,шаничном КУРСУ на 

дан објаВЉlшањајавног позива из qлаllа 44. став 1. овог закона, али не више 
од 35 ГОДIша, без обзира на рок у коме се спроведе приватизација. 

Акције које су преостале после продаје путем jaBHor тендера и 

преноса запослеЮlма без накнаде евидентирају се у llривапrзационом 

регистру. 

2.1.3. Сразмерно с.маљет-и йра8а за сшицање акција без нш:,ноqе 

Чшш50. 

Ахо је вредност капитала за стицање акција без накнаде мања од 

укупне номиналне вредности акција које запослени СТИЧУ без накнаде, 

запослени стичу право на мањи број акција, сразмерно ОЦIIОСУ тих вредности. 
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2.1.4~ Права из акција које су ,без HaкHaqe йренеШе заЙосленu.М(l 
. Члан 51: ' . 

Акције које су пренете ЗaIlOСЈ16~а: бt::)Нdкнаде ЈесУ dбgчне' и; ~дасе ца 
:; ' .. ; . 

име. 

Акције дају право на: 

1) управљање; . 

2) дивиденду; 

3) учещће у делу CТCqajHc ?'1асе после ис~~те г.:овер}ш~ца. 

2.2. ПреНQС шщuја грађаЯllма 

2.2 1. Евuqеншuрање акцијау Пpuвашизацuономрегuсшру 

Чла.н 5~. 

приватизације који се приватизују применом метода јавног тендера .у ИЗJ:Юq 

од најмаље 15% капитала који се пркватизује. 
Субјект прюзатизащfjeдужан Је.да у року од 15 дана од дана crИЦiШ>а 

услова за евrщентирање акција обавестИ ~инистарство надле1<Iiоза ПОСЈЮве 
приватизације ради евидентирања акција у Приватизадионом регистру. . . ' 

По основу акција које се евидентирају у Приватизационом региару 

грађанима. 

Члан 53. 
Див!-'љенда по основу акција ев~..деfrrираних у ПриватизациОВЈМ 

регистру преНОСl1 се репу6личком фонду надлсжном Ја пеЮИЈСКО и 

инвалидско осигурање запослених, док aKtilijc не буду пренет~ фё.ђа.нщvш . 

2.2.2. Пренос акција евuqенЙ:i.UРQf/U.Х у i1РUffCli71юџццоном регuс-::Йру грађml1nШ 

Члан 54.· 
врана на стицање акција без HaKHa,n.e с:ВИДён-тираних у 

ПРИВ<l.тизаш1ОНОМ регистру Њ\1ају држащъани Републике Србије који су 

на.вршили 18 rоди:на живота за:кљу~но са .. даfиr-; с-тупања на снагу ОДЛ)'!:е () 

преносу акција грађанима без накнаде" коју доноси Влада РепуGник::; Срб~. 

Грађани из става 1. овог 'Шана, стичу право на једнак» део капипла 

нзражен у акиијама. ! . . .• 

Право на акције без накнаде немају грађани који , СУ . ТО право; у 

цеп ини или делимично, остварили као :ЩПQслени у складу са овим законо),( 

Влада Републике <:гбије ПРОПИСУје качин стицаља, расподеле и друга 

питања која се односе на акuије евидентиране у Приватизаuионом регистру. 

З. 

Члан 55 , 
После извршене продаје капитала, преноса акuија запосленима.. без 

накнаде и свидентирања . акција у Приватизационом регистру" аКUИQ~РИ 

закључују уговор о промени облика организоваља субјекта прнватизаuвje у 
друштво капитал.а . 

12 
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Уговор из става 1. овог члана поред одредаба .које смржи оснивачки 
ак! у СК1џщу .са законом којим се у'рсђ'ује npaDIr}r ·подожај пр~дузећа, садржи н 

qдредбео , друп;м цитањима од значаја за организоваље СУЬјекта 
приватизације }т'друштво капитала. ..' " , . 

Уговор из става 1. овог члана CMaTp~ се за~тЬученим I<aдa га потпншу 
акционари односно представници акционара кој'и' Ра.сПОПа.жу већином свих 

' .. ". . i 
· акција субјекта приватизације. 

. . " 

4. rР~'I;щов~ iiрuвашuзuцuје 
.. ЧП~Н ')() 

.:, : 

Трошкове поступка приватизациЈ'~ пред Лrснцијом сноси ' субјект 
11 риватизаЦИЈе . 

Министар н3.Дпежан за послове приватизацИЈе утврђује висину 
трошкова из става 1. овог 'ј.о'1ана . 

{, r.rппно iirш.меuu _ . • •.. ОЈ А 

Члан 57. 
Одредбе овог закона које се односе на акtiиј~с.ходно се примељују и 

на удеџе. 

6. ЦсmUРОЛlЩ регuсшар 

Члан 58 , 
Централни регистар ИЗllаје исправе субјекту ПРI1ватизације на OCHtJBY 

којих се ВОДИ кљига акционара . 
. , . Субј~кт приватизаuије дужан је да на основу исправе центрапног 

регистра у11ИШСНОВОГ акционара у књигу акционара . 

Права !! З акц!-{.ја дОУ.юују се исправом коју издаје централни регистар 

7. ПРО_~lеiii акцијџ 

V:u'lаи 59. 
Прометакu~ја емитован:их у поступку приватизаuије слободан ј е шt 

секундарном ТрЖИШТУ и одвија се преко финансијске, берзе.ј · . 

IV. НАМЕНА СРЕДСТАВА О(.lВАРЕНИХ УI10ШУI1КУ 
ПРИВА]]13АЦI1ЈЕ, 

Члан 60. ' 
СреДСТЬ<:1 

. . •• ,ј.} 

проДајо~ .. 1 I~ 'аrii{тапа ' У' П'Q'СТУПI<У прџ,ва тизаШ1Ј е ОСlъарена 

kopI-fсте се зз. фина,:и.сир·аf-JЈе : 

1) репуб.riИЧКОf фонда надпсжног за пензијско и. инвалНЈ1СКО оси-гур:ање 

запослеНfiХ; 

2) подстицаља развој:а ; 

3) исплаћЈ.шања накнаде лиrrи:ма ч:нја је имовина национализ()вана; 

4) npahallia л:угова чији је обвезни.к или гарант Република Србија; 
5) трошкова продаје у поступку ПРЙВiпнззцнје; 



6) дрyrnx намена. 

Члаli 61. 
Репvбли·...,nМ mnHnV Н~rrrr .. ....,.1.7Г\~ .... " ~~ •• ~ •• :_ •• - •• "'W"''''}lИДСКО осигураље ~ -."' т - ---.Ј ----- .. - ............ "' ..... ..1 .... &.I.\,.r,(I.JI'.1J\,.ol\.V п ........... .v", 

запослених уплаћује' се износ од 10% од уплата по основу извршене продаје 
капитала. 

Средства у висини од 5% од уnлата по основу нзвршене продаје 
кашrrала издвојиће се за ИСlшаћивање накнаде ЛИIIима чија је имовина 
национализована. 

Средства за финансираље Tp0lIIкOBa спровођеља продаје издвојиће се 
\' висини љиховог реалног износа. 
. Влада rt:l1ублике Србије УТВРђУЈе висину средстава за финансираље 
подстицаља развоја и враћања дугова чији је обвезник или гарант Република 
Србија) и одређује дрyrе намене из qлана 60. тачка 6. овог закона, као и 
висину средстава за финансирање тих Камена. 

v. НАДзор НАД ПРИМЕНОМ ЗАКОНА 

Члан 62. 
Надзор над применом одредаба свог закона и прописа донетих на 

основу њега врши ~инистарство над.'1еж.но за послове приваПlзаI1Ије. 

Члан 63 . 
Надзор из члана 62. овог заКОна обухвата и Надзор над ПОСЛОВЮlа 

продаје акuија из поcrупка npиватюације која се обавља преко. финансијске 
6ерз~ ДОК акпије не буд:у на листингу берзе. 

"Уl. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

1. Прuвреg1{U Пресщуii 
Члан 64. 

Новчаном казном од 10.000 до 450.000 динара казниће се 3({ 

приврел.ни преступ субјект приватизације ако: 
с: ... -1) rюстуrш супротно одредvн ЧЛа.на 1L. став 2. овог закона; 

2) ЗЗ.почне поступак приватизације без lIницијативе за приватизauију 
надлежног opraHa (ч.ЈIЭН 16 став 1); 

3) иницијативу за приватизаuију и npOCI1eKT не .постави Агенцији у 
прописаном: року (члан 16. став 4) 

4) не достави проспе~т Агенцији у ПРОПисаном року (Ч:ТtЩ 1б . ста!! 6); 
)) . 'ПРОГР<L"i лрнватизације односно ПРОграм реструктурираља не дос;тави 

. Агенцији у прописаном року (члан 22. став 3. и члан 23. став 4); 
6) исправ~у односно ИЈМt;:НУ програма Приватизйuије не изврши у року који 

nnnr;1t.r fJ. YO"''''HJ:~ \ГЦ"I~"" 22 СТав УЈ' --,."1 .... """" .. " • "",,",,,аЦ .. ~. &..1 ~.. .. 

7) исправку односно измену програма реструктурираља не изврши у року 
који одреди Агенција (члан 23, став 6)~ . 

8) продају улога матичног предузећа ОДНосно холдинга са већинским 
државним или лруштвеним Ј\апитаЛО;\I у зависном предузећу не врши 



:искључиво у поступку приватизације матич:ног пгедузећа односно 

холдинг а (члан 25. став 4); 
9) пренесе акuије запосленим/! брз !!<!.!-:!-!~Д~ СУЩ)GТli:G ~дрсд6аМ(1 У.Н . 42. И 43 . 

овог закона; 

10) поступи супротно члану 44. OBor закона; 
11) поступи супротно одредбама чл. 45. и 46. овог закона; 
12) пренесе акције зanоcnенима без накнаде супроnю члану 49. овог закона; 

13) не евидснтира ак~ије у Приватизационом рсгистру у проr!Иса!-!о~! И3ИGСУ 
<" 

Ј{ року (члан 52. ст. 1. и 2). . 
Новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара казниће се 33 прпвреЛlI1! 

пр~стуr. нз става 1. 08О1 чш!.на И одговорно mще у субјект)' приВатизаЩlје. 

2. ПреКРlllајu 

Члан 65. 
Новчаном: казном од 1.000 до 10.000 динара казниhе се 1а прекршаЈ 

физич:ко лице које на основу лажних података стекне акције без накнаде из 

и .... ;"!. 42. И~ 54~ GBOr закона. 
Уз казну за прекршај из става 1. овог члана одузеће се If И~ЮВliнска 

корист о(.'Тварена извршењем прекршаЈа . 

о ' 

VП. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРIlIНЕ ОДРFЛБf. 

1. Преgузећа која су ювршuла iiрuваГullзuцuју По јЈ(muјuж iiройuсшш 

'Члан 66. 
Предузеће које је до дала ступања Ha . ~Il?-ГY овог закона. изврши;к; 

приватизаЦИЈУ дела друштвеног односно Држанног капитала I1pe~[.1 

одредбама Закона о друштвеном капиталу ("Службени ШIСТ СФРЈ", бр_ 84/89 
11 46/90) и Закона о условима и поступку претвар,,-ља друштвене својине у 
друге облике својине ("Службеп.и гласник РС", бр. 48/91, "75/911, 48/94 и 5 i /94) 
непривапповани део дpYТ..IIТBeв:oг ОДНОСНО јi.pЖd.Ri-!Оl К<1fШТ<Ulа ГIрИ8аТИ1УЈ~ 

нрема одредбама овог закона. 

2. ПреUGС а:щuја ;ш Акцијски фuug 11 IЫlхов iiрОАlеш 

Члан 67. 
Акције које нису продате до дана ступања на снагу овог закона у 

предузећим:а која су irЈврrriпла приватизацију дела џруштвеног односно 
држаВНОI' капитала према одредбама За'кона () CRC\jHHCI\C\j Т~?'-!t:ф~~!'.~2.~:~i~~ 
("<..:лужбени гласник РС", бр. 32/97 и 10/2001) преносе се ЛКI1нјско:vt: фоН!IУ . 

Члан 68. 
АКЦИј'е акционаDа коiи cv 01ТVСТа.л:и од отплата ]\: п~{саних аlЩИЈ;а КОј'С се 

_ .. ~ ОЈ --.., 

отплаћују на сенсnу Закона о друштвеном капиталу (<LСлужбени лист <'~ФРЈ". 
бр. 84/89 и 46/90). Закона о ус.ловима · и поступку прстварања ЛРУШТВСllе 
својине у друге облике својине ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 75/911, 
48/94 и 51194) и Закона о својинс.кој трансформаuији ("Службсни гласник 
РС". бр. 3'}}97 и 1012001) преносе се Акцијском фонду. 



, , I 

Члэ:н69. 
,. .,.,"';-VTZ fћГЩтr лnriТ1'яiе ;Н(ffиiе ксјјесу МУ пьенете осим акциiа за Koie I 11...1.\. ........... ) ............ ..... ""r"'" - ............ --с - --. ., . ~ -' ; _ _ ~ _ 

министарство на:,длежноза 'послове приватизаЦИЈе одлучи да их еВИдеlПира 'у 

rт _ ... r,~", Tyr") '1 TfUnu()l\A" Пf':;lfС:ТnV 
1. .l.1-I YJ.LJI'''JI .... Ј __ ........ "" ................. · · - r .1- -. ' " Ј:. Ј-

Акције из става 1. овог члана продају се јавном аукцијо:м: или преко 
беРЗRНСКИХ посредника, на финансијској берзи. . о о 

Изузетно од става 2. овог члана акције се могу продавати и путем 
јавног тендера или јавне понуде, у складу са законом: 

'Чпан 70. 
Акцијски фОНД врши продају актщја које су до дана ступаља на CHaIY 

овог закона пренете републичком фонду надпсжном за пеНЗИЈСКО и 

ин:ваЛ:ПЛСЈ«() ()сигурање зanослен'Кх. 

Средства остварена продајом акција републичког фОНда надлежног за 

пеНЗИЈСКО и инвалидскоосигурање запослених : . .прено~; се у целини том 

фонду. о ' 

Члан 71. 
Акцијски фонд је дужан да акuије · из ЧЛ. 67. до 70. прода најкасније у 

рок) од шест Г(јjlи на ОД Дана (..'Тупања на СНЋГј овог закона. 

Члан 72. 
Акцијски фонд може истовремено да прода све пренете акције јСJlНОГ 

преЛ.узеhа који 'М располаже, као и акције које продаје за дpyг~ акционаре. 
Ако Акuијски фондиcrqвремено продаје све пренетеакцнје једног 

прсдузећа може да упути позив осташп,,f акционарима, ако су заинтересовани 
. -. - ' 

.:ra СВОЈе аКЦИЈе продаЈУ У оквиру заЈедничке понуде . 

Члан 73 . 

("С;::уж6ени ;Iист СФРЈ", бр. 84/89 и 46/90), Закона о условима и ПОСТ)'iIКУ 
претварања друштвсне својине у друге облике својине ("Службени гласни.к 

РС", бр. 48/91, 75/91, 48ј94 и 51194) и Закона о својинској трансформацији 
("Спужбени гласник РС", бр. 32/97 и 1012001) с.'Тободан је и врши се преко 
финансијске берзе. 

Акuије из става 1. овог члана не МОГУ се стављати у промет од дана 
ступања на снагу OBor закона ако подаци о стању акција прсдузеhа ННСУ 

усу,лађеНII С(\ подацимCi Н'Ј цtНlР,ШНUl pt:l HLilla ОДНОСНО Прtiаре:i-.iеii lЈ ! 

регистра . 

Предузећа су дужна да податџ из става 2. овог члана ускладе у року 
од четири 1--1сссџа ОД дана ступања на снагу овог закона. 

Ако прсдузећа не ускладе податке у року из става 3" овог Ч;Ја н а 
АГСНlщја ћс извршити усклађивање података о трошку предУзсhi. :' 

Акционари који су стекли акције на основу закона и'з ~T~Ba 1. ОIЮГ 
члана немаЈ У право прече куповине. 



3. Сili.ече/lЦ Права па Ш'.'l{tlје беЈ fшющgе 

Ч.;Iан 74. 
I1раво ' на . стицање аКЦИја без наКНё.дс; иu O'цp~д,5::,,~.::>. 

He~[aJY TlI -lиа.' -:'К(јја · су · то . право остварила на основу Зако"на ' о својинској 
траllсфоры,щнјн ("СЛУziZ6сни ГЛll.СНИК РС", -Ор. 32/97 н 1 О/20{Јl) : 

4. КОРlllићС1Ье Процеllа 6pegJ{OClll1l 

Члан 75. 
Субјект приватизације коме је издато решење u Процена вредност;: 

!<:,t!!H! "л(; ii a CCliQ SY 33.1-:(\!1:1 ()СЕојннској траНСфОР:-'I(щији ("СJIужбени гласник 

' РС', бр . 32/97 JI 10/2001), нијео6авезан да 6РШИ процену вредности капит?па . 
. Одре-лб;:,, ' става' i. '0130 . '{;1аllа ОДНОСИ се И на проџеl-{е вредности 

капнтаЛ<t које су .ЦО да:nа CТYIlarl,il ; n;;' снагу OBOr- закона Д()C1"~!:', :};e:~{e ДиреК1t!"ј!-~ 

ја процену вредности капюапа на контролу ~~ . верИф!.!!<: ацију; за . које 
:-"ншнстарсТlЮ н<щлежно за послове , приватизацнје УТВРдiI да су извршене у 
с"паll} (;(1. заI\G;; С~.: ИЗ СТ?13'" ! ()?:()г члана . 

5. Ilpu6IJe.\felfu pelucluup {l1\l{ltjU 

Члан 76. 
_До ОРГЗННЗОБЫЈ,Я ll l: нтралног регистра формира . се ПривреМtНН 

рt:lистар у ы,:вару АгеНlЏfј е . 

у Пр:шре:.fСНО~f реги стру упису ју се подаци () аr~ ltи о нарима, врсти 

. ющi'lја, броју а!\uија, као 11 промене тих података . 
. : ПРЈН~ре}\!ени регистар издаје исправе за упис подаldка ИЗ става 2. ol.3or 

члана у кљигу акционара субјекта приватизаuије. 

Министар надпеж?, н за послове приватизаllнје 6ЛН ;t~е прописује 

'':2 .Ј. Р·,јтну !~ m,'-!ШI вођеља ПРl1вr~~Iеног регистра . 

6. ПресWIll/{{f{ Дl/реЈ\l~!lје за iipOlieHY ереg/lПСlllll l\·ailaili.aJm 

Чпан 77 . 
. Днрс!щиј а ~Ja про це!{ у i:lреш-{ости кашпала престаје Сарац()!'-·! ДЫ10:>·; 

ст~'пања !Н сн<\гу orю[ ]~ KOHa . 

МИЩ.I\.:, ({ рств с, Н<i.д n.ежно за nOCJIOBG [јРИi3~тн]аЦНЈ ё нэr:Т?ВЈъ а Д <1 

об~{ i3:Ъ:>. КОН Ј р олу 11 ы:рнфи кацнју започетих а не];:шршених поступак? 

Lkюјнн~ке rрансqЮР:--!С1.uнјеипронене вреДJlОСТl1 капнтаЈ1а, као li КОIIТРО:I)' 

проuснеВРСЈ1Н()СТ И К (~! liЛ апа учесника статусннх промена . 

/. П,пРСЮШlllћ вЦ;;ЈСUОСЮU iipoГilfCll 

Члан 78_ 
Дано:-! СТУПRЊR н-а : снагу 0801' закона престаје даr:ажи Закон L) 

с!зојКНСКОЈ трансфОР:,ЈаЦllји ("Службснн гласн!! к РС" . бр . 32/97 и lO/200!) 1-\ 

прописи Д()/IСВ\ на основу ;ог закона . 

8_ СЮуПаљеlШ clla}y 

' Члан 79 . 
. ОваЈ 1?I-, ОЈl СЈ упа !lаснагу ОСМОI ' дана 011 ,;Ј.ана · 06ја13љипања ) 

.. { :; iу Л\б еt:\ .: ~~ : Ј _ I ~~С Нl~~:'.' , Рrпу6ЛЈ~ке CrfiHje~} . 



ПРОСПЕКТ 

Сvбiект rroнватизациiе' . ... _ ..................... оо ..... .. .. Оо .......... .. .... .. _ ........ ~ .... __ оо ..... _ Оо ..... 

Ре!!. НазUII 

I 
JegUR. 

I 
Ј[знос i број мее.е 

А - ОСНОВRИ подаци 
, 

Ф~ЕМз. 

I I ~ 
1. 

2. ГОдИна осюrвања t-. 
I 3. M~ 
I 4. Oc}iOBH3 Дс:Ј1атност I I 

5 -. Телефон -
6. БРој запослених 

7. Име- особе за контаЈ(Т 
-

[-"'-~ и ,"1аCUИШf>O 1. П анми статус i _. .......•.... _--_. - о о __ . _ 
о . _ . 

3. П остојећа власничка_С1УIgjrpа 
В. Под~ЩI о средствима и обавезама -
1. Списак пет rrајзиачајнијих објеката 

2. Укупна riовршииа свих објеката M
Z , 

3. Укvпна ПО132шина 3СМЉИШта ~Ч-

I 
4. Спис31К најзначајю;iе ОЛЈ~СМС I --t ~ 
5. ~ИГОВОДL"Твсна вре;џюсТ укхпне аК11{ве· I uoo ДИН 

-2· Књиговодcrвена ВРI'ЩНОСТ обавсза* 000 дин 
Г. Подаци о пословаљv . - -
1. Списак о~них производа или У<"Ј!.уга 
) - ПоспоВ!-ш приходи· 000 дин 

гt Послонни расходи'" 000 дин 
[ Д. __ 1 ПодаЩI о преЩ-lоmt ~~IlИТ1L1а I ~ 
~ 1. KН>HГ.,?~.OДCTBeHa вредност капнт~а* 000 дин 11 

~ 
К- -. ПОШЩIl О щшваnrзaцији I I _.~ 

1. .1 nрош;нат укупног Qt)q()j~h~r юшитал!l. који се П/. , С 

I Ј. п . , • ••• . __ - :.. . . 
IL- Ј! 

" у СЈ;:ладу с<4. последњим заВРШfНfМ рачуном субј~КТёi прива:ШЗClције 

ПОТПИС 08лашћеног јНЩ<1: 

М.П . 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

I. 

- .. 
Уставни ОСНОВ за до:nо:ш:ење Јакона о приватизацИЈИ садржан је у одредби члана 

п.' став 1. тачка 4. Устава Републике Србије према којој Република Србија 
између оста..чот уређује и обезбеђује својинске односе. 

П. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Савезна држава је у оквиру своје yt:TaBHe надлежности донела закон кој1LЧ су се 
регуЛlIсале основе промене власюшrrва друштвеног капитала. Устав Републике 
Србије дао је овлашћење да се у оквиру законодавне активности регуmпnу 
rтTr"'I"'~"('t. ";1 ",rnnD':> U.о:ЈТТТlUђ ЈХ "",r-т'tfТ"1'Ј.I'') r-n,,;т.I"1'Т""'L"~ ""~I"\T .. ,...,h,",_", 1..", ••• :- .,..,_ ... _ ... _ .............. _~ "'nО 
'&'''''.А.А џ,,l.џ .... J-... ... __ u., .... \,А. ~&.H. "'" ~ .. A.A.'-'- .... ЈЈ.&..L'\,.Џо VЈЈVЈЖЈ.А.Ј..VЈ.."\.'V J · YUI.L\..\!-'U!--' .. :V1 а..цrI.Ј'''' ;...\iJJti.11D\"l'JVJ. 

државног ЈСаrштала којим располажу предузећа и други облици оргюrnзо:вања. 

у Републиuи Србији материја својинске трансформације друщтвеног капитала 

БШlа је прво регулисана Законом о УСЛОDима и поступку претвараља. дуппвенс 

својине' у друге облике својЮlе (»Сл. гласник р.с.«, бр. 48/91 , 75/91,48/94,51/94), 
који је предвиђао стњ\.rулације запосненима за откуп акција . 

Касније, донет је Закон о својШККL)ј трансформаuији (})C:;:r . гласник р.с.«, бр . 

32/97 и 1012001). Овај закон конcnпуисао је право на СТНЩ1ЉС акција без накна,це 
ДО 60% укупне вредности каrrитала, којим је обухватио запослене и пенлюнере и 
друштвеног и државног сектора , 

Међутим, у пе.риоду важења QВПI: )~J(m{(l IJгипаrи:юван је :\-fањи (ipoj ПРСf(у:,ећа . 
Анализе пословања приваТИЗОk!аннх предузећа показале су да овај вид 

ПРИ5аТЮtщнје ћЋје допринео по60.ъшању е.фи:ка<::НОСЕЋ прнзређнвања н 
\'пnаn!h~ња H~r\.rrrp()T тrOТ1Trт .. ) \? ПА '~~"C1"~n.n..a~f.1 Tf'"y\..t1.l't)L~ f"'\ TPV,",,,,,тyr\yuV" .... P".1"") t1o ,...; .o:t 
Ј . " Ј. ' _4·'.4..... оо _ ..... ' .. -Ј ..... ....... , ...... .............. '-" Ј ...... .-..' .... 1 ........... Ј ..... ...... v~v ~ ...... ~L ........ .. ... "" ... .1.1.,. ' ..1 ... _ . · \.I.1Vj .• v ..... · ""ЈА ... ~JJ\JJ ... " 

у већем броју предузећа и до изостаЈаља било каквих структурних промена . 

Својинска трансформација већпнског дела капитала преllузсћа бесruНtтном . . ,.. -. 
поделом аКЦИЈа створн:ла Је УГЛ3ВНО~.{ CYOjef~Te :KOj}~ 1I~ICY aTptiICT;tBHrl за ула:rаlье 
стратешких партнер~, (1 Т<1 лреду,еП<l С(НТСТllеним сrедствима нису у стаљу да 

обезбеде неопходне инвесТИЦl~е за своје даље Ilословање и опс ганак на тржишту. 

и ca~{a реч "сnoјинска трансформаци.ја" као ОСНОВЮI СИНОН1I~'f претходног закона 

указивала је на необа:везујући ' концепт без јасних опредељеља у погледу 

, СВОЈИНСКИХ односа. 

Из тих разлога обустављена је примена аутономних траНСфОР),fаuија доношеrьем 

Закона о изменама и допунама Закона о спојинској трансф()рматщји ("Служ6ени 
ПI""IП'К РГ''' бро; lO/''''On1\ Д~ rrо"~ш~·· ~ .. ~~~- -- .. 0·. - '.~J .. ". ћ- с"" ··-eд~·-·· ,ц.v • ......... Ј "оо V~J ~V; ... ПV \.IDd ПVDV1 .)(\ј\. Ј"\(\ .t\v 1'1,,1. 1 С ... ЈУ 1'1111 

приватизација државног и ДРУШТl3еIIОГ капитала на друкчијю,{ концептуалним 
реi.JJењима. Наиме важећи Закон о својинској трансформаuији давао је изричите 
предности запосленима у предузећу у ПОСТУПКУ траНСф()Г?vtације. Радници су 
имали првенство у односу на друге грађане код уписа акција у првом кругу, као 

и СУllгrинс.ко првенство приликом уписа акција у ДPyгo~! Kpyry. У одсуству 

ефикасне коiпроле) селеь.'ТПВЈШМ ИllформисаЊбf It ДP~ГHM начиНима спречавалн 



сусе остали грађани да реализују своја права. Односно, неравноправност 
грађана код приватИзације друштвеиог , 'g државног капитала проистицала је из 

самог рсшења важећег закона, а та дискриминација још се ВЮllе потснцирала у 
__ ,..." ... ,...,r 
Ll}1GL.1\.-IIt" .. ~ . 

Поред тога. Закон о изменама и допунама Закона о својинској трансформацИји, 
пр~двнд~о j~ рок ОЈТ. шест месеЦИ од дана љеговог ступања на сиary за доношење 

новог закона тако да у овом перiюду Шlје било приватизација. " ' 
Да би се исправили уочени недоста.пи :1акона и суштински тrpомеl'r}ю љегов 
инсајдерски карактер, као и да би се законски омогуtlИО ' даљи процес ' 
llриватиза.ције, приступшю се изради НОВИХ и друкчијих законских. рещења. 

.. . 
Закон о приватизаЦИЈИ СТЩI.Рl1 УСЛОЕ';; За ПРi-lБаТИЗ<lЦИјУ друr::~тв~ш~ Е држз.Ен.~ 

својине што је основни предуслов за ствараље ефикасног при:вр~днот ам~ијента, 
"рп"тzr>а IхНВ".,.....'Јц"0ио .... ,,·.,ш.rr., ТУ':> p"C1pyv-rтnХn<lЊ<> ТТРТХВ"'РП'" И фТХН"НI"IХЈ'сvГ\г 1: lr:':Jf'1.IJ ... А. ""'-.ЈЈ:" .tJ. .&.1. ... Ј."џ. ........ ~ ..... L:r '--"'" a.\..&.J ...... .[-''"~.&.&.: .... .I. ... '6~ у_}-\_ ..... ц ........ .1. ....... ".: .... 

тржи!Пта и бржег у:юъучивања у европске и светске интеграционе процесе. 

Рационалногаздовање ' v.i1:0вИНОif, што се обезбеђује КОНI.{етом предложеног 
закона, доприноси повећању социјалне стабилности како запослених ' TaI<:O н 

- - . - ~ 

грађана_ 110лазепи од Otla.KBOl опреДбљсња, прсдм~т ПРИD3.т~~:.щИЈ~ j~ арСДRЈа 
већ.инског ДРУllГп~еног и државног капитала, односно држа~~~ ' и ;i(руiJiтвене 
имовине , Такође је проширеНI-t t.-pyr субјеката I<:Qj}I~ :' ~~ory ' би~и 'г;редмет 

. .' , . .' ,... . - " ,': : ' 

приватизаЦИЈе и односи се готово на сва правна шща , l\~ja" ооа:ВЈЫ)У делатност 

ради СТНЦ:.'l н.а Л,о6ити.. i. 

ЈП. НЛЧЕЛл НА ICОШl\1А СЕ' ЗАСНИВА ЗАКОН " . '. 

" ~ . : 

Сшвараље услова за развој iipuepege II социјалну сiUаБUЛШJCLli 
.' .~.. : ; 

Предложени КОI-щепт I1риватизације омогућује прилив новог капита..tiа кроз 

приватизацију и ТИМt, ствараље услова за почетак еr~ОНОМСКИХ реформи_ 

Истовремено , стварају 'се услови за привредни раст и развој и, упоредо, 

ИЗГрGiДњу друштва богатијих rюј~дшrаца, што ће све заЈ'~mю уrиIIати на 

повеСlање социјаmIС стабилности. 

Обезбеђеље јавн.ОСШll 

"":' ',) 

Закон ' је транспарентан и даје могућност јавне контроле чirавог ' процеса 
приватизације , Технике приватизације подразум~вају стварање . КОllкуреIГПIOГ 

,- . . - ,,':' 

аМОИЈента са циљем одаЬира наЈоољег стратеШКОl ' ШtРНН:;Рi1, 'ј.Ј nCiuviJCMCnv 

спречавање корупције и унаIlР~Д ,l.luivBopeHiiX траn:СаГ(ц,'iј " 

Фле1\сцбl.LЛllОСШ 

Закон предвиђа различите начине приваћваuије у зависности од величипе и 

стратешког значаја субјекта који се приватизује. Истовремено Закон до пушта 

различите технике приватизације које су прилагођене постојећсм пословном и 

финансијском стању субјекта који се ПРliватизујс , 

2 



ФОР.1lUРање Проgајне цене Према шржuШ1Ш.Al условима 

':> ...... , ........... ...... _~ ....... _.........,..I"\,...t"Т П """Т"<o"\.YTТYTrrp. TS ""r-r<t"\1l'тrтТТ'СЛI U~Y".rU J""'tnt"'\tt>ћf6t)f')"С...1..~ """""'~ur-I')'U't't':r'""''''ТQ " .. 0"'0 
Ja.1\.Vn J.l}J'-'1.11V'\Ј.L U)..)..J.LIU .. }J.IJ. .......... ~" - '~ "y, .. " ..... ~~~ .... .......... &А.а.а.8. _МУ"""'јZ&.Llc..LЈ..иu- А .t.,. .... J.a.-u..I..~r ... VL!,'" "",",,11,~ 

уместо ДОC<iДашњег административног ар 5 нтрирања. YMecro бирократског 

одређивања цене по којој ће се приватизација обавити, Закон предвиђа процену 
врелности која ће за резултат дати распон очеюшане трансакционе цене, а 
коначна трансакц»она цена ће бити у:врђе:на на основу тражње кроз 
транспарентне и конкурентне технике продаЈе. 

СвеОЈ,бхвaiiiuосiii 

Предмет приватюације је, према овом закону, како друштвени и државни 

капитал, тако и ш.ювина, у предузећнма 11 СВИМ. другим правним лицима, ако 

другим прописима није друкчије уређено. 

СiIlШlулaПiuвносш 

Закон предвиђа поделу аКЦИЈа . без накнаде што J~ велики подстицаЈ за 

укључивање у процес приватизаЦИЈе . 

Ороч.!'JiосiIl 

Закон предвиђа рок од четири године у којем би субје!l:ТИ са друштвени м 

кашпа.пом: требали да се приватизују. По истеку то!" рока њихову приватизаЦИЈУ 

преузим:а Аrенција за приr.атюацију . 

Пра611ЧJiосiii 

Могућност поделе акщча без накнаде дата је не само запосленима и 

пензионерима субјеКlа приватизације, већ 11 еНИ:'I пунолетним грађанима . 

Изузетак су сви кој и су по Р3.НF~fuv. законским прошн:има учеСТВОЕаш~ \: 

6ееПi1атном стицању акција. 

l1paella сигУР"0СШ 

Овај закон признаје права стечена у поступку приватизаIiије извршенс ПРО1 " 

'1 раније важећ;им прописима, свим правним и физичким лицима која су та права 
rvrot'"'1 ..... .......... ...... "' ..... 

I\'. САДРЖИНА ЗАКОНА, ОБЈAШlЬЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ РЕШЕЊА 

Приликом израде Закона I10ШЛО се од искустава у овој области успешних )емаљ" 

у тра!-IЗ!Щ~ЧИ, а превасходно су у обзир узета искуства ПОЈьске, Maђapc~:e и 

Словеније. При томе су поштоване специфичности нашег укупног привредног и 

друштвеноr развоја. Конкретна садржина норми којима се регулиwу соа 

релевантна питања приватизациј<,; директно је узрокована претходно помеНУТЮi 

полазним принципима . 



Одредбе овогзакона систсматизоnане,, g . .у седам ,погла~~ у. оквиру којих су 
грyrniсаие мањс целине, ПО сродности предмета које конкретна норма регулишс. 

1. ОСiIОВПС одредбе 

Прсg,11еш закона, начiJla и субјеКIШl iiрuваUllLзaцuје 

Уз члан Ј . и 2. 

Законом о приватизauиjи уређују се услови и поступак промене власнишrва 

ПnVПТТЯ~Н()Г ()ТlH()CH() ЛDжавн:ог капитала. ПDиваТИЗaIIИ1а V смислv одредаба овог ,. ... rJ- -·- . .. Оо ' ....... ... - - - " ':'" 

закона подразумева ПРОМ~НУ ВЈ1асниш~ва над дРymтвеним и државним 

капита.лом у субјекrима ' приватизаIЏIЈе, применом неког од модела 
приватизаЦИЈе. 

За разлику од друштвеног капитала који нема именованоr влаСНИК(i у ЈЮЈМУ 

државне својине увек је идентификован власник односно држава. 

Ј-ђ сямс nа:шике \' lIеФИRИnиiама Л'Dжавне и lIDvштвеие своiине (,юже се 
• Ј,. " • • .. • .,.. .. - _ 

закључити да је прева.сходни циљ законодавца приватизација субјеката који 

послују среДСТDима у дрyшrвеној својини. Зато, друшrвена својИНа у законом 

ограничено.м року од четири године треба да постане именована својина 

односно да добије свог власника без обзира да ли ће то бити правна или физнчка 

лица домаћаили страна. 

МОТИВ за промену власника над субјектима који послују средс:твнма у државној 

својини је у тсжњЈ'{ заR:онодавца не да именује власника. већ да се обезбеди 
ефикасно управљаље привредним процесима. 
ЗаR:онодаваu не ограничава рок за приватизацију субјеката КОЈИ поt;ЛУЈУ 

средствима у'државној својини. 

Уз. Ч_lШI 3_ 
, Пре.:Р<lет приватизацкје, у смислу ,јВОГ заI,<она, је друштвени односно државни 

УТ • б с 
капитал. Ј!lзузепю, преДм:с:;г прнва-l'юаци.је " не МОГу ити природна vOra.1'CTi3a И 
добра у општој употреби, као добра од општег интереса. ' 
ПРб{а одредбама овог за...'f(она круг субјеката који могу бити предмет 

приватизације је широк. 1 ако, CYOJeKТII приватизације нису caMU нравпС:1. JtиLt<t 

која обављају привредну делатност, односно предузећа) већ то могу бити и 
установе и сва друга правна лица. 

Пре;tмет приватизације није само капитал. Законом је омогућено да се у 
" 

11{\С',УПТ<У rтГU'R;\ТИ'\::t~иј~ tтГГl,1Т~Je. ИМ()'RИЮi ИЈТИ ле() имовине субјекта 

приватизације. као и продаја дела субјекта приватизације. Ово подразумеnа да 

п'ре.ц.чС1' П'рив~тизаlщје НС мора да - буде правни субјект у целини,. већ то може 

бити и њего'8 поједини организациони део или поједино средство субјекта 
приваТllзаU}IЈе~ 

Изузетно, _ акр, је посебним чрописиыа предвиђено опређени субјекти не могу 
бити приватизоваlIИ према одредб~ма овог закона_ 
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Субјекшu наgлежнu за сйровођење iiрuваiiiuзацuје 

"T~ .,.,.,.", А $Ј 
.тЈ 'J~ 'T џ. 

Закон yrврђУЈе субјекте који су надлежшi. за спровођеље процеса приватизације у 

циљу њетове ефикасности, транспарентности, јапности и закоюrrо~. Овим 
законом само се дефинише њихова улоrа у поступку приватизације, док се 

положај, права, дужност:н и друга ·nитања од значаја за њихов рад уређују 
. посебним пропиСиМ~.( Члан 4) 
Тако. Аiенција за прива'нuацију има задата.к да промовише, юrnцира, спроводи, 
обезбеђује и контроли:ше спровођење приваnшщије. (члан 5) 
Акп:ијски фОНД је посебн() правно .mще Н::! КОГ::! C:~ пре:НQсе :ll"<.:Цo1.!je н Kcjl1 RрrIШ: 

продају тих акција у складу са овим за.коном и законом којим се уређује акцијски 

фонд Републике Србије. (члан 6) 
Централни регистар за хартије од вредности садржи јединствену базу података 

. стаља свих издатих акција. Рад Централног регистра уређује се савезним 
прописом. Овим законом извршена је само његова идентфикација као субје1.-та 
који је неопходан . 33 ефикасян, "f\()нтp()mfC<lH џ j~~a!-! промет . г.у-щ-rја на 
се:к)'нДарном тржишту: (члан 1) . . 
Прива-rизаrnюни регистар који се води у ЮlПнстарству наДлежном за послове 

приватизације је регистар у коме се свндентира део капитала субјепа 

приватизације изражен у аКШЈјама, који ће се касније без на.кнадс пр·енети 
rpађанима који нису учествовапи у бесплатној подели акција. Одредбама овог 

закона)' начелу је уређена саДРЖШ-Iа приватизационог регистра, а бmrжи садржај 

и начин његовог вођеља проrrисује министар надлежан за послове приватизације . . 
(члан 8) 

МоgеЛ!l iipuваШflЗuцujе 

Уз члан 9-11. 
Закон предвиђа два модспа приватизације: продаЈУ друштвеног и држашюг 

каШПа..Ј"1э' 11 прено(; LtрУl.L"'Твевсг н држаDI-ЮГ кащ:Т,ша беЈ накнаде. (члан 9) 

Продаја капитала. односно имовине обавља се метОДом: јавног тендера или јавне 

аукције. Оба метода подразумеваЈУ јаВНОСТ и конкурентност . поступка 
приватизације. ('{лан 1 О) 

Пренос капитала без накнаде Сllровсшће се на два нацина: преносом акција на 
1ап()сrт~не n:нrНИЈ(Р. v rvFi'pJ..'v 

.... . , ~ Ј - Ј . - ~ 

. . 
u 1r{"\1P,:\ .. f rp ,"'nnnu("\nu Т'Јr\U[)~""t..r"'.r")1'П.:r,~ "t"\~"f'''') 
Ј - --Ј'-- - - ---r---""""-- --r-------------J- -"l:"-*-"-

критеријумима који су уређени овим 13КОНОМ, као и преносом капита.па на 
грађане. 

Давањем права свим пунолетним rpађанима, без оfiзира на њиховрадноправни 

статус, да поста.ну ВJIасн:юЏI каmпала односно акција створен је соција.шiO . 
. -праведан модел. 
Пренос друriпвеног и државног капитала без накнаде раДllиuима не може се 
користити као засебан модел приватизације, већ се овај модел увек примењује у 

комбинацији са продајом капитала. 

Основни модел приватизаuије је продаја капитала. Пренос друшrвеног И · 
државног капитала без накнаде као МОДел ПРИМСllиће се после продаје капита.'13., . 

1: ,,;.., 



пошго је тек тада могуће утврдити износ каuи:rала који q::.лреноси зашх:денима._. 
без накнаде. (члан 11) . , . . . .; 

КуПци у iiQ~U1yz7Ky' iiрuвашuзац,цје . . , .. .. . 

.:. S .~ , >:' " ,11: 
.. ': ' 

о ' '.:··:Ј 

~~и . .. . 
, . ' О . , : , О , 1' . :,, ' " ;"_'. 

Закон предвиђа да КУПЦ~. :могу бити страна или дoм:aћ~ правн~ И1Щ ФiIзИчКз.' 
лица. I-{зузетно'~ КУПЦИf!е могу битн: зависнэ, . предузећа ПРКi1ИКОМ .· прод:ајс 
кашпа.Тlа и.пи. имовине његовог матичног предузећ~. Lви кушщ су равнопраВНI1:' 
и H~tajy иста права при учешhу на јавном те:щсру ИЈU1 ЙУl'-цn.јn.. 

Cpegciiiea йлaJiaња у iiрuвaiiШзацијu 

'ti- ... ,., ~"TI i ~ 
Ј Ј ' ..... цТ • ..1..1_ 

"":,' 

Средство nлаћања' у приватизацији може бити ДQмаћа и страна конверmБЊ'lна 
I3~lYTa , Такође, у складу са овим законом, cp~ДCТBa Iшаћања у поciynil.У продаје 
l\1с ТОД,О?d јfi~П,~ а)'I(Цliјё !тfОГУ б!пи И 06везни!.tе ·еЋ.f'итоване по (JC~OBY Девизне 
uледње грађана,које су издате Дом:аћим физичким ЛР'.дIO.1а која су држављани 

~ф~~~ '. . . 
Cpeдcт~a rmаћања моГу бити и у обвеЗНИЦаЈЈа по основу неисплаћене Девизне 
штедње граЈјана без . обз}{ра . па: рок њиховог доспећа, само у случају к:ща се 

. . . ., . 

капитал' щш · ДМО:ЕНп~а: продаје .у .поступку јав:неаукције; и ако се не прџдају за 
средСтва плаЬа~а' УДОћiаћој Или qpаiюј:валутй или у Д0спелим обвезницама за 
нсисппаћену Стару де'визну штедњу~ . . 

Уз I{ .ии }4. 

СубјеКnf са друштвеним капиталом дужни су да спроведу . поступак 

приnатизацИј~ ~ајf.у'же у р?ку одл~т~ри године од дана ступаља на снагу овог 
закона . . 
Приватизацију субјеката са ДрушТi~ен.им капиталом који се не приватизују у року 
из става 1 .. а!30·Г чтrаlrа ~пров~п~ће .a~~н.цHja за прир-ятиqлн.ију . 

Среgсшва за НЙЦUОНQJШЗовану имовину 

Уз чдан 15. 
Закон ,предвиђа р.а уколико имовина, која ' је ' одузета од физичких и правних 

пица применом ПРОЈшса -о одузимаљу н:мовнне на теритсри:ји РепуБЛИКt Србије 
у /складу са. одредбама закона .I<ојим се уређује ' враћање имовине, врсдцост те 

имовине биће надокнађена БИЩllимвлаСШfцима ' искључиво :из новчаlШХ 
'- ,-,i'----~-- .. _;- ~- ..,~ "~"4"'''' ""ћ""ћ"'~''';~ Pp':n,f\rr1XJ"'~' r"f)urя ...... r""д"'la..t)t\ .t\.vJ ...... ..Ja. ~'"' I~O'L"'1.\,.IJ.t"'" vv,1tJ.JV""".&.JJJ- --: -~~J .. .. ................... - -Г - - -Ј ---

Накнада национализоване имовине уредИће се посебним прописом. За те намене 
~)дьaJё се S')~ Сi?СДС1nВ~ GA ~~з.~~ ~~Ep!!!~:!e ПРОД?]~ Ј.:'~п:итяпа субјекта 
принатюације. 
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2. Припрема за приватизацију 

ПокреШIlНХ! йосшуi1ка liрuвaiiiзацuје 

у 3 l{Jl{lJl Ј 6-17 . . ', ' 
. ' ~., ." ... , . ;! . 

Поступак приватизације почиње пuкретањем иницијативе за приватизацију од 
стране наlЏ1ежног opr-ана и припремом проспекта. Законодавац се С:IредеЛИt) за 

појам "шпщијатива" с обзиром да се иницијативом изражава само намера 
субјекта да жели да спроведе поступак I1риваТИЗЩ1;iје. ,. К()начну сагласност за 

С!!ромђ,,,,:.ње пгиватизаuијс лаје Агенција. Стога j~ у О"Бој одредби употребљен 
појам "ШiIurиiаПIВа", а не "одлука о приватизацији", ШТQ нс значи да субјект 

приватпзације не треба да донесе акт којим покреће ИНИ!Ј.иј'ПiffiУ. 

Ия:шп·фпнва Ј;цје YDCK опрсде.,-ъење субје!-.."Та привтизащuе већ љу, може. 

, џокренуrи И Агеlщија за приватизацију ИЈШ ми:нистраство надлежво зil послове 
прУ..ватизаuије када су се стекли услови за приватизацију одрсђенЬг CY~jeKTa.· 
Закон утврђује ро:кове у }~ojy_~a се одл)'~~а о покретањ:{ iiHHillija:niBe ДGСТЗD .. ъа 
Arенuији или обрнуто, у ком року Ј\генција или надлежно МИНЈ·iстарство 
д.QстављајУ од.пуку субјепу nРНЂатизације ако они покрећу ин:нцијатипУ. (члан 

16) 

Иницијативу за при.в31ИЗ<ЩИјУ у субјектима приватизације С" веђ.инским 

држанннм: кап:ита.)10М Агенција А()сгй.вља се Влади Репу6шљ:е Србије ради 

давања сагласности. (члан 17) 

ПрОСii€!<'iii 

Уз tuюu 18. 
~лаНО~f ~8. 3а:кона д.ефН.Нi1Шё се Пf'ОСП('t\Т L.tl1Ji:i је. UИЈр обс~беђеrье још E~ћeг 
стпснаiшфомi{саности г.отешшјалних купаца о субјскту који се приватизује . 
Проспеh."Т ct. објављује у unампи, те.rrевизији или на интернету : 

Купац своју намеру изражава писмом које доставља суБЈекту приваТИЗ<1uиј е и 
-,дгенцијн. Оваква изјава не С1'в ар а' обавезу за купца ЛЗ учествује. на јавном 

. те1Џ{еру или аУКЦИЈИ. 
3аконодавацје предвидео да Агенција суојёt~Пiма ПР11ватизације одрејЩ потребу 

. . . рсструктурирања односно који метод приватизације мора Да. кuрИ(.УИ У поступку 
n.poдa~e, капитала или имовине. 

Ре~!ЋРУК.ШУРllf)IJ~f' у iiпг.iiiуiiку iiрuваiii1t3аЦliје 

• ; "~О Уз члан 19-20. 
Велики број правних лица КОЈИ ' ће6ити предмет приватизације остварује 
негативне резУlIтат~ посповања, трајније су неспособни за пдаhање обавеза, или 

< ; . имају ~еповОљЙу \:'рганизационуили статусну структуру за спровођеље
приватизације. ' . IIолазећи од ОВИХ чињеница, законодавац jt:: преДВИДёО да 

. Агенција . пр~щени неопходност спровођења реструктурираља како би . се 
oMoryrH1Jr~ n:роА~ча капит'а'п'а или имовине ових субјеката . . Pt::(;TP.YK IYyYiPa.roc ј\: 
ПРСДlЗ-иђено као обавеза којУ 'ћерсалИЗ{ј'ва'нrАге.нција caMQ,q~"IH(I" или 'на основу 
љене процене субјект приватизаЦИје . 



Реструктурираље у смислу овог закона подразумева.' статусне односно 

орrаннзационе ПРОМGне или пораннаље из дужничко-поверилачког односа и све 

друге промене у субјекту приватизаЦИЈе ' које омогућавају његову 
примтизацију.( члан Ј 9) 

Ради успешног спровођсња реструктурирања законодавац даје могућност 

повериоцима да у целини или делимично, отпишу главницу дуга, припадајуће 

K3.M:lTe 1пrи пруга потражиnања . Такође је дата могућноcr гюнернсщима са 

већинским државним капиталом да своја новчана потраживања конвертују у 

каmпал субјекта у којем се спроводи ресТРУКТУРИРtiњс, I1UД . )'\.,j-l~:oui-i .Ц" (:~ 
поступак оствари у потпуности у складу са програмом рестрктурарања . 

Како би рестру:ктурирање омогуhило и приватизацију субјекта законодавац 

конституише о6аnез)' опим субјектима Jt:l капитал , имовину, укључујућн И 

у току спровођеља peCTPYI\-турираЊ<l rювериоци не могу да пrсдузимају радље 

р3ДН принудн~ наплате својих доспслих потраживања. 

Поступак н Н" ЧЈ-!Н рсструктурирања уrеднћс се ПО;Т~~!\ОНСЮiМ апом . (ЧЈ"1ан 20) 

Докуменшацuја за iiРllваПimачuју 

Уз члан 21-23. 
Чпаном 21. законодавац предвиђа обавезу за субјекте приватизације да 

припремају документацију КОЈа Је гаЗЈIИчита у заnисности од на:пша на који се 

приваТИЗУЈе. 

Тако, ако се субјект lIриватизације приватизује методом јавног тендера, 

припрема се доку}.!ента!шј~_ која је препвиђена подзаконским актом КОЈИМ се 

уређује јавни тендер . 

Програм приватизације припремају субјекти који се приватизују методом јnвпс 
аукције, а ако субјект приватизације реструктурира, .израђује се .програм 

реструктурирања. 

Ако документацију или проrраме за поступке приваТИ::Sацйјё пзрађујс Агенција 

субјСf(ат приватизације не MO»~~ да их одбије с обзиром да су они обавезујући за 
_ . . c:;_ •• ~~ 
~,YVJ"t\.l '-. 

Чланом 22 .. и 23. Закона уређена је садржина програма приватизације и 
програма реструктурираља само начелно с обзиром да се ближи садржај и начин 

израде ових програма уређује подзаконским актима. 

Осталим ставовима овог члана утврђују се рокови у којем се програм: доставља 
Агенцији као и рок у којем је Arеиција дужна да Донесе одлуку. 
Субјекти су дужни да поступе по одлуци Агенuије, у супротном даљи поступак 
приватизације спроводи Агенција. 

~porpa~.~ P~cтpYKTyp!-!paњa юр:\ђује субјекат приватизације н заинтересовани 
п·овериоци. 

l""'l""',,~t)~, nlЧ'"""r . • б' б 
.... l;Iv.I;I...... t'~-. ру~урщ}а!!-я УСЮ1Ја НадЛежни орган су ~eKTa уз одо рење 

повериоца који имају више од 50% укупног дуга субјектn како би се обезбеди.rrа 
права већинских поверилаца, . 
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Утврђиваље GpegHocil1u каuиiliала ми uмовшсе 

Уз чmm 24. 
3аконом}е предвиђена обавеза процене pacrlOHa вредности капитала и имовине 
од 'стране-' овлашћеноr процеIыmача. · Агенција врши контропу ПРОI~ене расп.она 
.вредности. Субјект nрпватщације дужан је да вредност kaITh.-галЭ. искаЖе. у 
акцијама. 

Цена по којој ће капитал или имовина бити продати формира зависно од услова 

натржmmу. 

МcrОДОЈ!QГ!-'~У Щ:\(:Щ~"!-I~ "rел.н()сти 1<Jiпитала или имовине у субјеюу у КОЈем се 

СПРОЕОШI приватизацпiа прошrсује Влада Републике Србије. 

3. Приватизација кашr:rал<:i. 

Проgаја Кaiiuшала 

Уз члан 25. 
З~t(онодавац j~ успостар.но опmте правило да се у су6јекту у којем се спроволи 
приваrnзащ!ја НУДИ на продају 70% државног и друштнеНU1' капи.тала. У 

стварној трансакuији може ла се прода и мање ако купац не прихвати понуду за 

откуп 70% капитала . 
За . разлику од предвиђенuг llравила, субјепи који спроводе рССГt>укгурирање, 

IIpOдајУ целокупан ка.nитат[. . 
Продаја улога матичног предузећа односно ХОJIДИнга са всћинскW'i. државним 
или друштвеним капиталом у зависним rrредузећиz.,·Iа може се спровести 

ИСКЉУЧИВО у ПОС1УПКУ приватизације ыатичног прсду:зећа односно ХОЈшинга . 

Интенција законодавuа је да матично предузеће односно ХОЛД:И:Ю' не може 

н.:езависно од поступка приваТliзацЋје ca}.Ior i ... 1аТи·t1НОГ преД]'зећа V.u11I хо;rlЏ-Iнга 

продати своје зависно предузсће, Већ се ови проuеси ~юрају истовреf'.1ено 

ОДВИЈати. 

ЈавШl Шеnge.р и јавна аукција 

Уз ЧЉ1ll 26-40. 
Закон деф1uНilпе методе прнватнзаЩijt: ' а подзакон:скны актнми. се уређују 

-поступак н начин продаје каmrrала јавним теlщером или јавном ауt<цијом. У 

члановима закона од 26-40. уређује се поступак продаје кашrrала . односно 
им:овillIе :који обухвата припр~м.у н: спровођеље јавног ТСIЩСРЗ: ' односп:о аукције н 
закључнвање YГOBOP~ састав и делокруг КОМНСIQа за спровођеље јаВпоГ те1Щера 

и аукције, .ЮЮ и садРЖНRу jaBHol' позива.за УЧGшће на јавном тендеру односно 
. јавној' аукцији. За поступак орraнизације и спр6'вође~а .јавног '[Сffдtра 
, овлащћена је Arенција, на чији предлог се и проглашава купац~' ДC?~ 'тендерск<" 
комисија пр~ти целокупну процедуру и одобрава резултате "јавног теlЩера. 
т . . . . . • 
Jaв~ lКтЗИ.iЮМ обезбеђује ннформисаност ПQ7Сrщијалrшх l<уп;ща у JaEн.o~~ 

тендеру. .законом је предпиђена мотућност приговора учеСника jaBHor тендера 
i1iS :;iii:vit!tlUCI l~t1Д~iд:K~ iiроцi;ДУpi..{чft<ili 26-33) 
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Полазсћи одраЗJIWЩТУ. правне. природ~ између метода продаје џщrrала oдн~(;~o. 
Ю!ОR~не.~~ јаВЮIМ· l.~е.ндером нл:и. ј~ВЈЮМ. аукцијр.t.( . ззконо.-вац је ', друкчиЈе 
дефюmсао- УJIогу ':комисцје · за аyк.щrју у оДЊ::Х",у П~. ~~Р.д~~~~Q~С"Ију_ {Тако. 
КОМJiсија..за аукцију има овлашћење да спроведе продају nyrar јавне аукције И ," 
прог.џашава I\.-упца, док Агенција само · организује ј:шиу a.YKB • .,wЬr · .за учешће на · . 
јавцој аукцији објављује се јавни позив чија је садрЖШIа yrвppa законом (члан 
33-40) . 

Угоеор Одроgајll ' 

Ј.iЗЧЛQн41. 

Уговор о продаји садржи одредбе- о уговорним странама. предмету продаје> 

yГ:.o~oт>c;нoj . цени, . року ' Iшаћања, коришћењу земљшпта и друс:: одредбс : о. којима · 
се. споразум:еју.)'У.Оl:юр:не сТране. _. 
Уговором о продаји уговорне стране детаљније уређују све сщ;менте од значаја 

за· продаЈУ. 

Уговором ;· се може предвидети исплата цене )' ратама, право коришiiёЊа, 

земљишта, итд; 

Ради обезбеђеља гаранције РепуБJIике Србије, Yl'OBOP о llРО;Щи ПОреД УtОворних. 
страна потписује н Агенција. 

Средства остварена од продаје у поступку приватизације УП13ћују се, У складу са 

)ТОВОрОМ о продаји, на посебан рачун буџета Републике Cptil:je. 

Пренос кailuillала без накнауе 

Пренос шсцuја зайослеюша 

Уз члан 42-44. 
Полазећи од опредељења да су запоспени учествовалн у ст&рању друштвеног и 

државноl' ка..тщта rrа законодавац обсз6сlјуј е дес капитал::\. mји се у су6јскту у 

којем се спроводи приватизадија. преноси запосленима без накнаде, у а;щнјама 

тог субјекта. 

Као запослена, лица сматрају се држављаtП~ Рспу5лш~~ Ср['!!је :кс;ји су запослени 

Ј.ШИ су раније били запослени у субјект)' у којем се спроводи привати:щција, 
запослею{ у матичном односно зависном предузећу акоје qбјСl\.7 приватиз~uије 

Зависно односно матично предузеће, као и пензионери . .. 
Крут ЛИЦi:t KUj", nма.]ј· ~y:'~~ ~~ ~~J.H\~ я.юrија без накнаде у I:OHKPCTHOM субјекту 
Ii.pНЪ8.liiзшщје j~ сужен у (}тщосу на Закон о сnојинској тра.:.формацији . (из 1'397. 
године) с обзиром да сва mща која ни:су у радном односу ЩI[ щrсу била у рЩt.i1'ЏМ 

односу У cy6j~ктy у којем се спроводи приватизација СТИЧЈ право на акције без 

наlЩадс пугем l1риватизациoiЮГ реГИСТ:Р1, а не у юнкретном субјскту. 
приватизације. (ч.пан 42) 
Запослен~ имају право на стнцање акција без накнаде ~ сваку пуну годину 

радног стажа проведену у том субјекту, а највише за 35 roдина радног стажа .. 
Граница за стицање акција без накюще од 35 ГОЩ!Ra. предвиђена је ради 

успостављаља односа равноправности између мушкараца 1f жена . 

Како 611 се подстицала приватизација већюкког даа к;ашпала субјекта 
при ватизације законом се предвиђа да право на стицаље акција , беЈ н акнаде не 
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остварују запослени у субјектима у којима није продато више од 50%" 
.ziруштџеног капитала. Овај принцип не односи се на предузсћа са државннм 
- ' .---';..---- - ~h~_~~" ... --. " .. Пп"""",, Pprr\lhrтUIfP r-nhU;р UU<lTU U ћ ка.l1И 1 (U.1.voo. \.1 Vv~zJ.~v~ • .L J..I.Q,. .I. ... v · .IJЈЈ..цГ'-... · .а. _4.".) ...... "' .................. -....~ "-''''а..Ј- ....... ,,_ ... 1'10 .. _чтерес · да одре_Је-ни 

субјекТи имају већински држащш кашпал па такво опредељење не треба да . иде 
на штету запослених, 

Право на' стицаље акција без накнаде нс остварује се нн у субјектима који Се 

pecrpуктурирају; с обзиром да у највећем броју случајева не распоцажу 
капиталом зарасncщелу и нсПt:l-щсташ·пи да поспу ју у организац'ЮНОМ· общл\у у 
којем су биЩf пре приватюаЦFЈе. (члан 43) . 

Субјtц У којем се спроводи приватизација, јавним позипо:м 06авештава 

запосле.не О . преносу акција без накнаде, како би сеобезбедица јавност поступка 

приватизаЦИЈе. 

Члано:м 44. Закона уређује се садржинаја13НО1 позива и . прсдвиђаНаЧЩi . његовог 
"h; '" "Q тt.. "[.(1~ :Н:; ... ::! 
--Ј-A..I' ... - ....... -----· 

Пренос акција зайослеНUJИQ у цqcШУЙКУ upoqaje јавномаукцuјо.\i 

:}/з члан 45-48. 
у циљу ефикаснијег и бржег спровођеља приватизације путем ј<1вне аукције 

Закон у члановима 45. и 46 . прещщђа стимулацију за . оне субјеь.'Те који пре 

започну и окончају постуцак приватизације, Праџа Iщја сти чу субјекти 

приватизације ,односно радннци којим:а се преносе акције без накщщс највећа су 

. у првих годину и по дана од дана ступаља . на снасу овог закона и смањују се за 
сваку следећу годину. Смањеље права односи се како на укупну суму капитала 

који се стиче без накнаде тако и на новчани износ права 110 голини радног стажз . 
Такр, каmrrал ззстицање аК1Јја без ЕзК1таДе · у. поступку продаје капитала јавном 
ау!щијом може да юноси 30% врсдноtти ' каrшrала који се Ilриватизује ако се 

приватизација спрОRедс у раЕУ од 1.8 меСеЦИ, 20% вредности капитала . који . се 

приваП:IЗује ако се приватизација спроведу У : РОКУ ОД 18 до 30 месеци и 10% 
. ,':." " -, 

вредности капитала који се nриваПiзује, ако се приватизација спроведе у року 

дужем од 3Qмесеци . (члан 45) 
Запослени имају право на спщање акuија без накнаде чија је укупна но:-,шна.rrн ;:\ 

. вредност једнака 400 ДЕМ у динарској противвредности по зваНИЧНОf..f курсу на 
дан објаВЉI1.вања јавног позива за сваку п~уну rOillHIY радног стажа ако се 
. . • ' . _- .. . -- ._ . -- "10 _~ ___ .... _~ 1{)() rгr::'АА " .... ",-0 "<9""\"'""1;"1 ~"10Т"'tTТY1X "nr\VV iI:l 
Џ!lUЈЈ.4јd . ~<t1:ј}1111Yl У }ЈИ!).)" up, lU . NН .. ""цх" . JVV .......... ' •• ~ <.,,~ . ~~ •• y'"' ...... ~J' • . -~-r-·· Ј r --'Ј -;... 

1 Q ~~ 1ћ H~,.,<>"" П . Ј · 'n Т1Ј:;i\!f : <1'!.'А . <'Р Тr·"nrт~i::l ',:\1<ПТIТИ \ : Пn}(V лvжсМ пп 10 ~1ссеЈ.IИ 
J.V ~V JV Ј. • .t.. ..... """"'цz .... ~ " ,"""V ~~ ...... ~ ..... ...., - ........ .l"' ...... --.;- · ---r.--- - · J r:' Ј .. . ., ' . ,' - 1. . • 

(~ла~{ 46) 
Рокови за стицањеаКllијабезн~кщщепочцњу да теку оддана ступац:)анаснагу'~ 
ОВОГi закона , (члан 47) 
....--т _ .. ~ . -
110ШТО ПОСТ.ОЈ~ , MorYllHocт, да преосrану. aKurije · nqcJJ~. ПРQД?Је каПlfт.ала ·. ~!;;.ТOДO}-1 

јавне аукције и преноса акцнја . без накнаде, те акщщ~, преЈ!ОСС се Аl-\цијском 
. фоюiу. (члан 48). · 

.. 



. Пренос ш\:ција зайосле1lu.мa у йocйlyйкy йроуаје ja8п~ I1Ц!лgером 

У·з члан 49. 
Юшитал за стицање акЦија без накнаде . у субјекту ·~оји се приватизује применом 

. метода ј~t1НiUГ тендера пр<:ма чшшу · 49. 3aKORa 1~НССИ :н:ајвише iS% дpyгrrтBeHoг 
lШИ државног каrnпала. 

Законодавац прави разлику између висине. каr.mтала Iq.>ји. се преноси без накнаде · 
у поступку пркватюације примеНQМ м:етода јавне аукције и јавног тендера. 

Овакво законодавно решење руковођсно је очеЮiв~ем да. ће се јавнИм тендером 
приватизовати економски најуспешнији праВни субјекти и идејом да се 
преосталих 15% капитала евидентира у Прива-rnзациопом реrистра у ци.љу 
ствараља ' портфолиа акција · йајуспеnшијих Домаћих предузећа који ће се без 

накнаде пренети грађанима. . . 
" .......... :~ ..... 't=.'O'H· ~_,....;" ''''"''1'JI)~POI) Пn,..n ..... .f""Т rr· . ' ' . С: ћ б' 
.1 ЩtЈD'-Щ,"~ vJ!vJJ ..... } .. ~J ... ~~ .. yw ......... _ • •• родаЈе путем JRBHO'(" 1 еИ.'1еrа t ЈИ е су Јекти 

са значајним капиталом, па се очекује да ће се права запослених на стицање 

акција без наЮi:аде остварити у потпуности у оквиру предвиђених 15% капитала. 
3апослени. lшају право на сти:цэље ающја без накнаде чија је номинална 

предност 400 ДЕМ У динарској противвредности за сваку пуну годину радног 
стажа., по званич}(ом курсу на дан објављиваља јавнот позива, али не више од 35 
година, без 06зирана рок у коме се спроведе приватизација. 

СР(1Змерно С.лtањење йрава за сшuцање йкција без HGKHage 

Уз члан 50. 
Пошто постоји могућност да врtдност укупног капитала за стицањеакција без 

накнаде буде мања оц укунне НОМИНЗJIНе вредности акција које се стичу без 

заКОНОДl\вац: предвнђа да: се смаљи број акција које 'запослени стичу :без накнаде 

сразмерно односу тих врсрности. 

Пршю ю а1<:ч!~ј(Ј К(Јј<' су бе.? наююqе йреuеше заиослеНZLма 

Уз члан 51. 
Акције !<: оје су пренете з~.пОСJI~!ПНАа без . накн.аде су обичне и гласе на име ~дajy 

право на. управљање, ДИDиденду и учешће у делу стеч~јне масе по'сле ИСIЩате 
повеРlIМ.цэ..у складу са одредбама закона l<ојим се уређују хартије од вредности . 

Преlюс кш7ui7iала грaljанuяа . 

' . 

ЕвuqеНiПuраље акција у ПpuвaziiuзациО1l0М реZuсшру 

Уз члан 52-53. 
3аконЬдавац · је преДDидео да C~ у Приватизационом регистру евидентирају 
аКЦИЈе субјеката l<ojH се приватизују применом метода јавног ·tcrjДtpa у износу од 

15'10 друштвеllОГ и државног капитала. 
Приватизациони регистар нема својство правног лица"в·ећ прrдставља регистар 
у којем се евидентирају подаци о акцијама из поступка приватизације јавним 
тендером. 
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Капитал који се евидентира у Приватюа.цноном регистру може бити увећ2:Н за 

разлику која остане после продаје и стицаља акција зanослеlШХ без накнаде.' 
... . ~- - - 'Т'"Т _ _____ .. ____ .... __ ._ ... ___ .,--.... .. ., ,.. .. , h.a. ___ n_,.., ......... rТ"Т_n ........ "" ........ "!'т"",,. уто k.,.,,,,, 

Г\.1\,цtlЈCi Ј Ј..I.}>ЖlО41 n.>a..Ц.l'lV'nV.PX l''''L л ...... У.1 'v 1 VVJ LЧ:'''DU ни Ј 11 }!ио.,.ЈЈџио.џ", j..J.VJ.' .. " "Ј )"Ј 

пренете rpађа:нима. (чшw 52) , , 
" ...... _ .... _~ .... _" уу_ "',.."<tt ....... n" n1.:#'W'"~1) "', П..--.тrn-:ll'Т''Ј'"3,)ТТТХГ\'t..Т'''Z ,",Dr,~~" 
A'nnnД\:'n,цa. J.IV vvuVPJ (.I.Lu.џ.&JQ. Ј ...... y.u.uuJ. ... '-Iuц.А.Н.Ј.А.НЈЈ.'Ј l-'--' ...... - ... t'Ј) 

републичком фонду надлежном за пензијско и инвалидско 

запослених, док а1ЩИје не бур;у пренете r-pађани..ча . (члан 53) ' 
осигураље 

Пренос акција eвugeНil1Upaниx у ПрuвайlUзaЦUОНОllt peгuci11py грађаиима 
. . ~.: . 

Уз члан 54. 
А1<цнје евидентиране у Приватизационом регистру грађани стичу без наЮIaде. 

под условом да су држављани Републике Србије који су наврши.ilИ 18 година 
)F.ююта заюьуч:нq са ' д'аЕом сТупаља H~ r:нягу OJtJ1YKf: () прен()су аКЈ~ијfJ. 
евидент:йрa.шix у)lрi.ватilзациопом perнcтpy на грађане. 
ГрађaшI стичу право наједн'аюr део капитала, изражен у акцијама, без накнаде. 
Право на кашrrал без нaюiаде немају грађани који су то - право, у целини или 
делимично, оствару.ли на ОСНОВУ преноса кашпала без накiщце запосленима . 

Влада Републике Србије блюке прописује начин стицаља, расподеле, коришћења 

и друга питаља која се односе на капитал евидеl!тиран у Приватизацнном 

реги:стру .. 

Уговор о iipO~}leHU облuка оргОЈШЗаоваЊL1 субјеЮUQ 17јЈllваШU'JQЦllје 

Уз члан 55. 
Продајом акција' КУПДУ я преносом аюшја на запослене долази до измен е 

власниqке ' структуре субјекта прнватизаuије што има за последицу CТBapalЬ e 

друштва капитала, укоmncо субјекти приватизације већ нису били организоваllН 

у друпrrва капитала. Субјекти који нису организовани као друштво капита;I~1 

закључнће yrOBop којим мељају обnик организовања , 

УПЈ.Норће iЩ(iТ.i'1 C<lдржину о~ниваЧI<оr акта у складу са законом КQји;-,~ се уређуј е 
праВIШ положај предузећа и уписује се у, регистар који води падлежни суд, 

Сv5iекти пnнватизаuиiе коiи СУ већ били ОDгаНТАЈованй v ,;.юVШТDО капитал а ." ~ Z: • Ј ., ., .. _ ... _ 

изврIШШ.с измене назИва осimвача и других података од значаја за СУДСКИ 
регистар. 

Уговор се ,сматра , заюъученим када га поттIIilУ акционаЈЈИ .... . . . . 
представници акционара који располажувећином СВПХ акција 

'о , 

ТРОЩКО!Ји iiОСШУUКQ UРU6аШUЗfЩuје 

Уз члаи. 56., 

односно 

субјект:>. 

Трошкове поступка приватизације пред Агенцнјом сноси субјt=lО1Т који се 

Пр,иватизујс, а који се односе на вршење послова Агенције у ПОСТУПЦИ!-fа 

контроле процеса приватизације. 
Виси.ну трошкова прописује министар надлежан за послове приватизације. 

.. 



CxogHa иpu.мena 

у 3 члан 57. , , ' , <, '" • • 

Одредбе овог ~aKOHa које се односе на акције сходно се.примењујуи.да удеп'е :' .-" 

Ценiiiрални регистар 

.' .. - ...... , < ;'-;'.,':..' 
УЈ ЧЛfЩ .58. . .' ", 
Законодавац је предвидео да се акt-тије емитоване у поступку приватизације ~uДё 
у централном рсгпетру, како би се кроз јединствену Сtlидt;t1.цriју Сопл liv;:;:::-";~:::~:::' 

везаних за ОЕС акције постигао виши степен јавности и избегле евентуалнс 

машшупације у промету акција. 
у централ~и регистар упису ју се и промене података о акцијама. 
Субјекти у kojJ-!ыа је сn:ровеД~ff2. п:ривэ.ТР'..3Эl!ија ВОДе ICЉигу акц:ионара, у складу 

са исправама које издаје централни регистар, ради обезбеђеља истоветности 
података у КЊ11гаиа аюлюнараЋу" центрапном рсгистру. . " ~.:;j, 

.. . -
п равз. из аКI.ГИЈа Ј.џжазУЈУ сеисrrра:в'См ,КОЈУ :иzдз.Је. цr.НТР3ЈПП~ региqaр; 

: ' .. '~: 

Уз чIIШt 59, 
Промет акција, емитованих у ПОL.'ТУПКУ приватизације на секундарном тржишrу, 

слободан је и одвија се преко финансијске берзе. Законодавац у и.лану 45. за 
акције стечене по основу права . уписа .по пгстход:ном закону не прещшђа 

ограничеља ни у пnгледу броја акција које акционар продаје, нити у погледу 

времеНа -када ЖеП:И ДйЈIХ ИЗRесе :н:э,сеКyF..дарн:о тржиmrс. Једини УСЛОВ је да су 

акци.је ОТШIаћене у целоcrи. Трговина акција се може искључиво обављати 

преко финансијске берзе, чиџс се додатно обезбеђује јавност и конкурентност у 
промету акција на секундарномтржишта: ;Ј;. '.1.,' _ 

. ,.: 

4. Намена средстава остварених у поСч'llКу приватизације ' 
;; . 

Уз члан 60-61 . 
Поступак приватизације треба да омогућиприлив средстава кОја ће- превасходно 

бити ' ко.ришћена за подстицај даљег развоја домзћёпривред~. Вла:цаРеиублике . 
Србије утврђује висину ·средстава за финансираље подcnщања развоја, враћање 
дугова чији је обвезник или гараНт Република Србије, и дрyrnx-. H<i'МeHa. Законом 

је експлицитно предвиђено да се: средстваостварена' у поступКу приватнзаuије у 

износу од 10% од уплате по основу извршсне продаје юдвајају за потре6~ 
рспубличког фонда надлежног за пензијско и инвалидско осиryрање запослених 

и 5% за исплаћивање накнаде лицима чија је имовина НациОнi.uIизОnана, док се 
за потребе финансираља ТРОШ.i<ова Сll}ЈОБођеа.3. ја:шог TeEд~pa ЮДВQјају среЏСТIЗа 

у висини њиховог реалног износа . 
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" 5. Надзор 'над rфиМеном закона 

Уз чЛан 62-63, 
Надзор над щ~нменом овог закона и прописа донетих на основу љета врши 

мин:Ист'аfX.,:l 110 ~a.wiСЖНО за пос.,т10ве r!P:иватизације_ 

Надзор наД по~овима продаје акuиjа из поступка приватизације F.:oja се обавља 
преко финансијске берзе миниСтарство иа,цлежно за послове приватизације БрIШ: 
док (L1GI:ије. не буду доспег.:е на !!исТинт берзе. 

() Ј(я·шР.не олрепбс 
. }. 

Уз tif.aH 64-65. 
Ово поглавље садржи одредбе о привредним - преступима субјеката 

приватизације, о привредним преступима одговорног лица и одредбу о 

прекршаји..м.:а . -

Преgузеliа кајасу uзвршuла iiрщщшuзацрју йе рД..чuј!L~! ПРОUllСlL.Нй 

у 3 члан 66. 
у оквиру одредаба које су систематизоване у овом поглављу уређено је Г!итање 
приватизације у субјектима који су извршили приватизаЦИЈУ дела друштвеНОI 

или државног капитала по ранијим законима. 

Пренос ш\.Цuја на АкцuјСКll фонg и ЊUX06 [јромеш 

Уз члан 67-73. '" 
Како би се процеси приватизи:је у предузећи.~а, који су започети -ilO претХОДНО;\.1 

закону, окончали предвиђено је да се аI<lIије -по основу преосталог друштвеног и 
ј" -_. ~ ----- ----•• ---~ ~~O ..... ". .. " ,6.V"u';"'1I',;,,, ·mГIt-.rn · ' -v Д';Т- '''I'скт• ~OlYI1 nDeHOCe СР .. Д.IJЖ(1Јјt1v~ I\aJlt1.1o.J.1Q. .11.J:I\..rJ.l~·J } 4 ~~".J-•• ". T ..... ---~ _ - _ !, ' . f'!J . у.:. \{-' L_ "_ ... . ... .1:1 

акције акционара који су одустали од отплата уписаних акција које су 

ОТIUIаћиване по основу ранијих закона. 

АщијСl<И фонд врши - продају акцща: - K~je ci ,му пренете, ' осим акција за KO'; t: 

мrЩИсТз.ретв6 надлежно за Iюсл6"ве iiрй!ватиз-~цИјё одлуЧи' да их евидентI.lра у 
Пр'иват-Ијационом рег..!Стр~?Пре~{а -одредьама ' које је предвиђао претходни 
закон републичкuм fil\jH;,v - H----·~· .. ~ .... " .. n<>и~џ""и" и UНn~IП.l'1Тr}«() ПСН Г V1)'НLС . ! Т -~ Щ,..\ЈЈ.\,,/(\.nV.l.'l..,)1.L ... "_.1. ...... ' ... _......... .... .. . -~_ ... _-----,...... . ~ . ... ,. .. 

запослених преношене су аюџrjе'као хартије од вредноСти по основу којих тај 

фОНД није остваривао приходе или их је остваривао у минималном: юносу , 'у' 
циљу Обезб~ђења неопх.одних новчаних средстава за -републички фОНД надлежан 
за пензиско 11 инвалидско OCl-l.!)'рање запослених законодавац је НОВИМ решењем 
п~двилео .па АкцијсI<И фонд продаје и акције које су пренете републнчком фонду 
ЮЩЛ~Ж1:iОМ за пензиско - и ' инвалидско осигурање -запослених, а средствз 
остварена од продаје пренесе том фонду. 

у ЦИ/рУ ; gбе-Јut:ђења јавност:n -н Rон:куреRТRССТИ продаје акцијя. из Акuијског 
ФЩ-I.Џf\ , з~;щщода1.Зац као императивно правИЈlO I1р~двиђа продају на финансијСi-~ој 
берзи јавном аукцијом или преко берзанских посредника, као и продају jaBHH~1 
тендером. 

• 

• 
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]аконом је превиђен рок з.а АкцисКl~ фонд. од шест година од дана ступања на 
. . 

снагу оног закона, за продаЈУ аКЦИЈа. 

Л" . .. . . ~ .. . ... --------... '_ ........ -....: Y"'f_nnђ ,...np nt"\.P"')P"'ТP '"Зvуrтх;р. 1Prт1-t'f"\'r п-nрпv,р::ћ~ 
КЦИЈСКИ qJUНД МUЖG 1'1v1vov\..m."nv .ца А.у" ......... V~_ "yv J~-'" - ......... .;- ј-,... ...... --r - ..... Ј - • . - ... 

којим располаже7 као и акције које продаје: за друге. . 
nко '''ГЦ· l1· ·J·'~''·_· ..L __ ._ Vy~~",,"':.';""T"" nn,...n"";~ I'Ц~ ттnр."\n?.ТР. ~R"пui ... 1f':ПН()Г 1'Тnе:1Тv~ећа 
r1. u.л. _.&,1'1 Y:'Ul1Д .rl"""VDJ:"-'1У&V.l"v , ..... t'''''''':'~Ј-.- _ .... - ... .r-J ..... _ .... - ---~-:--J'L... Ј -,. · ... ~~ .t"': i ~".c-:. " ~~ . 

може да упути позив осталим. акцнонарима. ако су заинтересовани да ~Boje 

акције продају у оквиру заједничке понуде, како· би се омогућило укрупњивање 
акција и тиме понуда лос.тала атрактивнија за купца који жели да има већинскн 
пакет аКЦИЈа. 

Продаја акција стечених ~a основу ранијих закона врши се такође преко 

финансијске берзе. 

Ове акције се не могу стављати у промет од дана ступања на снагу овог закона 

ако.Лодац~q стэ,њу a.I<ција пр~дузсћа нису ус:клађени са подацима и:з ЦeнтpaJIНOГ 
регистра ОД1IОС':IО са ~Одщи~.~а из ПРF-ВР~~fеН:ог р~гистга~ 
3a.I<OHOM је предвиђен ·рок од четири месеца у којем су субјеI\-ТИ приватизаuије 
дужни да ускладе податке о стању акција, а уколико то нс .Учине пре;lвиђене. су 
санкције за тог субјекта, а податке 9 :rроIШСУ предузећа усклађује ЛгеIщија . 

Акционари који су стекли акције на основу ранијих закона немају право прече 

куповине по OCI-JOBY тих зако:на и других . аката предузеhа. 

СUlечеiiй ilpaoa iilJ. акције без 6&fQK'ffage 

Уз ЧЛQI-j 74. 

Овом одредбом искључ·ена је могућност да запослени v.ли грађани који су право 
на стицаље зкuија без ШiI<..наде остварили по основу претходног закона, то право 

поново остваре по одредбама овог зак.она. Такође је искључена могућност да 

исто лице може остварити право на стицаље акција без накнаде по два основа, 

једном као запослени у субјекту у којем се спроводи приватизација, а други пут 

преко Приватизац!~оног регистра. 

к орuшћељl!. ироцена вРl!.gНОСШll 

Субјект приватизације коме је- издато решење о процени вредности капитала на 

ОСНОВУ Закона о с~ојинској трансформацији није у обавези да врши поновну 

процену вредности капитала. као H~ субјект приватцзаuије који је под~ео захтев 
за· КОНТРОЛУ процене ВР(ЩIЮСТИ за коју министарсТво наДлежно за послове 
приватизације угврди да је извршена у складу са законом. 

Прuвре.меllU реluсшар акција 

До формирања централног регистра, чије је формирањ~ у надлежности савезне 
државе, послови из љегове надлежности обављаће се у оквиру Прщ~ремеllОГ 

регистра. Привремени регистар образује се у сасТаву Агенције. Начин рада 
утврђује министарство надлежно за послове приватизације. 

16 
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Пресша.нак ДupeКl{1lje за йроцеllУ epegHQci1iu I\апuiiiала 

У.1 члnн 77_ 
Даном ступаља на СНаЈу овог закона престаје са радом Дирекција за ПРОI~ен) 

вредности капитала_ 

Послове које је обављала Дирекција за процену вредности капитаЈIа као орган. у 
саставу Министарства надлежног за послов~ привапвздије а однесе се па 

обављање 1<ОIПpOле и верификацију з:\почетих а незавршеюrх поступака 

својинске трансформације и процене вредности капитала, као и 'контролу 

нрUЦf;не вредности кашrrала код стаТУСIШХ промена, даном ступања на снагу 

овог закона наставићеда се обавља у оквиру тог министарства . 

Пресшанак важ:носiiiu ироиuса 

Уз члан 78_ 
Даном иушuьа на снагу овог закона престаје да важи Закон о својинској 

трансформацији ("Службени гла~НlIК РС", бр _ 32/97 и 10/2001) и lIРОПНСИ донети 
на основу тог закона. 

Сшуiiање на снагу 

Уз члан 79_ 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Служ6еном 
гласнику рс." . .., 

У. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИ.ЈСVЈ1Х СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ 

ЗАСПРОВОЂЕЊЕЗАКОНА 

За извршаваље овог закона НИЈе потребно ()()е)6t:;ђеtы~ cpeДCТ~Ba у буџет~ ' 
Реnyбл}{ке Србrlјс. 
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