
 
П Р Е Д Л О Г 

ЗАКОН 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАВУ 
НА БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ И НОВЧАНУ НАКНАДУ 

КОЈУ ГРАЂАНИ ОСТВАРУЈУ У ПОСТУПКУ 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

Члан 1. 

У Закону о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани 
остварују у поступку приватизације („Службени гласник РС”, бр. 123/07, 30/10 и 
115/14), у члану 2. став 1. тачка 5), речи: „Агенција за приватизацију (у даљем 
тексту: Агенција)” замењују се речима: „министарство надлежно за послове 
приватизације”. 

Члан 2. 

Члан 8. брише се.  

Члан 3.  

Назив изнад члана 9. и члан 9. мењају се и гласе: 

„Покретање управног спора 

Члан 9. 

Одлуке донете у складу са овим законом су коначне. 

Против одлука из става 1. овог члана може се покренути управни спор, у 
року од 30 дана од дана достављања одлуке.” 

Члан 4. 

Члан 10д мења се и гласи:  

„Члан 10д 

Министарство надлежно за послове приватизације обавља послове 
Фонда у име и за рачун Фонда.  

У обављању послова из става 1. овог члана министарство надлежно за 
послове приватизације:  

1) се стара о акцијама односно уделима који чине имовину Фонда и 
новчаним средствима Фонда; 

2) преноси без накнаде акције Фонда на лица која су стекла статус 
носилаца права у складу са овим законом; 

3) продаје акције односно уделе који чине имовину Фонда; 

4) користи право гласа по основу акција, односно удела у власништву 
Фонда, у складу са законом;  

5) користи право несагласног акционара у складу са законом којим се 
уређује правни положај привредних друштава;  

6) води пословне књиге Фонда и саставља финансијске извештаје 
Фонда; 

7) припрема шестомесечне извештаје о пословању Фонда, које након 
усвајања од стране Савета Фонда доставља Влади; 

8) води евиденцију акција и удела Фонда; 
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9) врши и друге послове за потребе Фонда у складу са законом и 
актима Фонда. 

Министар ближе уређује услове и начин обављања послова у име и за 
рачун Фонда.” 

Члан 5. 

У члану 10ђ став 5. речи: „које није запослено у Агенцији,”, бришу се.  

Став 8. мења се и гласи:  

„Савет: 

1) усваја Програм Фонда за сваку календарску годину, доноси 
пословник о свом раду и друге акте значајне за рад Фонда; 

2) утврђује број и номиналну вредност акција које издаје Фонд; 

3) доноси одлуке о издавању акција Фонда; 

4) доноси одлуку о продаји акција ван тржишта хартија од вредности 
методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем и прихватом понуде 
за преузимање, осим у случају када се продаја спроводи у складу са одредбама 
закона којим се уређује приватизација; 

5) усваја шестомесечни извештај о пословању Фонда и годишњи 
финансијски извештај Фонда; 

6) ангажује спољног ревизора ради сачињавања извештаја о годишњој 
ревизији финансијских извештаја Фонда, који се доставља Влади;  

7) ради заступања Фонда у поступцима пред судовима, арбитражама, 
органима управе и другим надлежним органима, даје пуномоћје Државном 
правобранилаштву или адвокатима са којима се закључује уговор о пружању 
адвокатских услуга;  

8) обавља и друге послове од значаја за рад Фонда.  

Члан 6.  

У члану 10е став 1. брише се.  

Досадашњи став 2. постаје став 1. 

Члан 7. 

У члану 12. став 1. мења се и гласи: 

„Акције односно удели из члана 10в овог закона који су пренети Фонду, 
продају се у складу са Програмом Фонда”.  

Став 5. мења се и гласи:  

„У поступку продаје акција односно удела из става 1. овог члана поштују 
се принципи јавности и недискриминације”. 

У ставу 6. речи: „када се продају заједно са акцијама односно уделима 
Фонда”, бришу се. 
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Члан 8. 

После члана 12. додаје се назив изнад члана 12а и члан 12а, који гласе: 

„Коришћење права гласа по основу акција чији је законити ималац 
Фонд 

Члан 12а 

Министарство надлежно за послове приватизације користи право гласа 
по основу акција чији је законити ималац Фонд, приликом доношења одлуке о: 
смањењу, односно повећању капитала акционарског друштва; реорганизацији 
акционарског друштва; залагању ствари, успостављању хипотеке и у другим 
случајевима оптерећивања имовине; давању или узимању имовине у дугорочни 
закуп; поравнању са повериоцима; стицању, односно располагању непокретном 
имовином и имовином велике вредности; покретању стечајног поступка по 
предлогу тог министарства у складу са законом којим се уређује приватизација; 
повлачењу једне или више класа акција са регулисаног тржишта, односно 
мултилатералне трговачке платформе у смислу закона којим се уређује 
тржиште капитала, као и свих других одлука за које је предвиђена могућност 
коришћења права несагласних акционара у складу са законом којим се уређује 
правни положај привредних друштава; именовању представника Фонда у орган 
управљања у акционарском друштву у коме Фонд има најмање 25% акција 
укупног капитала друштва. 

Акционарско друштво је дужно да затражи од министарства надлежног 
за послове приватизације изјашњење о коришћењу права гласа на седници 
скупштине акционара на којој се доноси одлука из става 1. овог члана најкасније 
15 дана пре доношења те одлуке. 

Ако се министарство надлежно за послове приватизације не изјасни о 
одлуци из става 1. овог члана до дана доношења одлуке, сматраће се да је 
присуствовало седници скупштине акционара и гласало против доношења те 
одлуке. 

Одлука донета супротно ставу 2. овог члана, ништава је. 

Начин изјашњења министарства надлежног за послове приватизације по 
основу пренетих акција чији је законити ималац Фонд ближе прописује 
министар. 

Представник Фонда у органу управљања, изабран од стране скупштине 
акционара друштва, дужан је да поверену функцију обавља самостално и са 
пажњом доброг привредника, у складу са законом. 

Одредбе овог члана сходно се примењују и на уделе. 

Привредна друштва у којима Фонд има акције дужна су да на захтев 
министарства надлежног за послове приватизације у року од седам дана од 
дана пријема захтева доставе проспект тржишту хартија од вредности и 
закључе уговор са тржиштем хартија од вредности о укључењу хартија од 
вредности на регулисано тржиште, односно обезбеде услове за трговање 
акцијама на тржишту хартија од вредности. 

Ако привредно друштво не поступи по захтеву министарства надлежног 
за послове приватизације из става 8. овог члана или по писаној иницијативи 
акционара који имају најмање једну десетину основног капитала издаваоца, то 
министарство ће послати налог Београдској берзи да укључи акције на тржиште 
Београдске берзе. Београдска берза ће по налогу министарства без накнаде 
укључити акције привредног друштва на тржиште.” 
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Члан 9. 

У члану 16. став 1. речи: „од стране Агенције”, бришу се. 

Став 4. брише се. 

Досадашњи став 5. постаје став 4. 

Члан 10. 

У чл. 5. и 7, члану 14. тачка 2), члану 18, члану 19а став 2. и члану 22. 
став 1. реч: „Агенција” у одређеном падежу замењује се речима: „министарство 
надлежно за послове приватизације” у одговарајућем падежу. 

Члан 11. 

Поступци започети до дана почетка примене овог закона, наставиће се 
по одредбама овог закона. 

Поступци одлучивања по приговорима и жалбама по којима 
министарство надлежно за послове приватизације није одлучило до дана 
почетка примене овог закона, окончаће се по одредбама овог закона. 

Члан 12. 

Министарство надлежно за послове приватизације преузима евиденцију 
носилаца права од Агенције за приватизацију са стањем на дан почетка 
примене овог закона. 

Члан 13. 

Подзаконски акти, донeти на основу овлашћења из Закона о праву на 
бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку 
приватизације („Службени гласник РС”, бр. 123/07, 30/10 и 115/14), ускладиће се 
са одредбама овог закона у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 
закона. 

Члан 14. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. фебруара 
2016. године. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 

 

 Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Законa о 
праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку 
приватизације („Службени гласник РС“, бр. 123/07, 30/10 и 115/14) садржан је у 
члану 97. тачка 6. и 7. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 
89/06), којим се утврђује да Република Србија, између осталог, уређује и систем 
обављања појединих привредних и других делатности и својинске односе.    
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 Преузимањем послова стечајног управника са Агенције за приватизацију 
на Агенцију за лиценцирање стечајних управника у складу са Законом о 
изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника 
(„Службени гласник РС”, бр. 89/15), портфељ Агенције за приватизацију је 
значајно смањен. Имајући у виду наведено, као и потребу рационализације 
државне управе и фискалне консолидације у складу са усвојеним документима 
јавних политика од стране Владе Републике Србије, неопходност повећања 
ефикасности спровођења поступка приватизације, предвиђене су измене и 
допуне Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15) 
којима је предложено преузимање надлежности Агенције за приватизацију у 
погледу обављања послова приватизације од стране Министарства привреде, 
као и престанак рада Агенције за приватизацију, односно престанак важења 
Закона о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 135/04, 
30/10, 115/04 и 89/15 - др. закон) и прописа донетих на основу тог закона.  
 С обзиром на чињеницу преузимања надлежности Агенције за 
приватизацију од стране Министарства привреде и престанак важења Закона о 
Агенцији за приватизацију, неопходно је одредбе Закона о праву на бесплатне 
акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, 
усагласити, у смислу да министарство надлежно за послове приватизације 
обавља послове у име и за рачун Акционарског фонда (у даљем тексту: Фонд) 
те да у обављању тих послова: користи право гласа по основу акција, односно 
удела у власништву Фонда, користи право несагласног акционара у складу са 
законом којим се уређује правни положај привредних друштава; води пословне 
књиге Фонда и саставља финансијске извештаје Фонда; припрема 
полугодишње извештаје о пословању Фонда, које након усвајања од стране 
Савета Фонда доставља Влади; води евиденцију акција и удела Фонда, као и 
друге послове од значаја за рад Фонда.          

                                     

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА  

  
 Чланом 1. овог закона врши се терминолошко усаглашавање с обзиром 
на чињеницу да је овим законом предложено да послове Агенције за 
приватизацију преузима министарство надлежно за послове приватизације. 
 Чланом 2. овог закона прописује се брисање члана 8. којим је било 
прописано да ће Агенција  закључком одбацити пријаву за упис у евиденцију 
носилаца права ако је неблаговремена или ако је поднета од стране лица које 
не испуњава услове. Имајући у виду рокове прописане законом, као и чињеницу 
да је поступак одбацивања пријава завршен, то је предложено брисање 
наведене одредбе.  

Чланом 3. овог закона мења се члан 9. којим је било прописано право на 
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жалбу и покретање управног спора у смислу да су одлуке донете у складу са 
овим законом  коначне, те да се против истих може покренути управни спор. 

Чланом 4. овог закона мења се члан 10д којим је било прописано да 
Агенција за приватизацију обавља послове у име и за рачун Фонда и дефинишу 
се послови које министарство надлежно за послове приватизације преузима од 
Агенције за приватизацију, односно послове које обавља у име и за рачун 
Фонда. 

Чланом 5. овог закона интервенише се у члану 10ђ и уређују 
надлежности Савета Фонда.  

Чланом 6. овог закона у члану 10е став 1. брише се из разлога што је 
наведеном одредбом било прописано да Програм Фонда доноси Савет на 
предлог Агенције за приватизацију.   

Чланом 7. овог закона врши се терминолошко усаглашавање у члану 12. 
условљено чињеницом да послове Агенције за приватизацију преузима 
надлежно министарство.  

Чланом 8. овог закона уређује се питање коришћења права гласа по 
основу акција чији је законити ималац Фонд, с обзиром да је наведено питање 
било уређено Законом о Агенцији за приватизацију који престаје да важи.  

Чланом 9. овог закона врши се терминолошко усаглашавање у члану 16. 
условљено чињеницом да послове Агенције за приватизацију преузима 
надлежно министарство. 

Чланом 10. овог закона у побројаним члановима врши се терминолошко 
усаглашавање с обзиром на чињеницу да је Предлогом закона предложено да 
послове Агенције за приватизацију преузима министарство надлежно за 
послове приватизације.  
 Чланом 11. овог закона  прописује се да ће се поступци започети до 
дана почетка примене овог закона, наставити по одредбама овог закона, као и 
да ће се поступци одлучивања по приговорима и жалбама по којима 
министарство надлежно за послове приватизације није одлучило до дана 
почетка примене овог закона, окончати по одредбама овог закона. 
 Чланом 12. овог закона прописује се да ће министарство надлежно за 
послове приватизације преузети евиденцију носилаца права од Агенције за 
приватизацију са стањем на дан почетка примене овог закона. 
 Чланом 13. овог закона прописује се да ће се подзаконски акти, донeти 
на основу овлашћења из Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду 
коју грађани остварују у поступку приватизације („Службени гласник РС”, бр. 
123/07, 30/10 и 115/14), усагласити  са одредбама овог закона у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу овог закона. 
 Чланом 14. овог закона прописује се његово ступање на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а његова 
примена од 1. фебруара 2016. године.   
 
 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ 

ЗАКОНА 

 

 За спровођење овог закона нису потребна додатна финансијска 
средства како из буџета, тако ни из других средстава.  
 Наиме, изменама и допунама Закона о приватизацији („Службени 
гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15) предложен престанак важења Закона о Агенцији 
за приватизацију („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 135/04, 30/10, 115/04 и 
89/15 - др. закон) и прописа донетих на основу тог закона. Додатних трошкова, 
ни потребе за додатним финансијским средствима за спровођење овог закона 
неће бити с обзиром на чињеницу да је наведеним изменама и допунама 
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Закона о приватизацији предложено преузимање надлежности Агенције за 
приватизацију од стране Министарства привреде, у смислу да то министарство 
обавља и послове у име и за рачун Акционарског фонда.  
 
V. РАЗЛОЗИ ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 

 Разматрање и доношење овог закона по хитном поступку предлаже се у 
складу са чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, 
број 20/12 - пречишћен текст), како би се у што краћем року уједначила пракса и 
обезбедио несметани наставак послова у име и за рачун Акционарског фонда 
које у складу са предложеним концептом обавља Министарство привреде, 
неопходно је да се овај закон донесе по хитном поступку. 
 Како су предложене законске измене само допуне већ постојећих 
решења, као и да су сва суштинска питања решена постојећим законом, није 
потребно спроводити јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама 
Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у 
поступку приватизације. 
 
VI. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ПРОПИС СТУПИ НА СНАГУ  
ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ” 
 

Нарочито оправдани разлози за раније ступање на снагу овог прописа, 
састоји се у потреби да се у најкраћем року омогући несметани наставак 
послова у име и за рачун Акционарског фонда, посебно што је Нацртом закона 
о изменама и допунама Закона о приватизацији прописано да  послове у име и 
за рачун Акционарског фонда обавља Министарство привреде. Имајући у виду 
наведено, као и потреба да се ради реализације наведених позитивних ефеката 
омогући  примена прописа у најкраћем року, предлаже се ступање на снагу 
наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.  
 

 

VII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 

Члан 2. 
 Права у складу са овим законом остварују лица која испуњавају следеће 
услове: 
 1) да су навршила 18 година живота закључно са 31. децембром 2007. 
године и да су на дан стицања статуса носиоца права била уписана у бирачки 
списак надлежних општинских органа;  
 2) да су на дан ступања на снагу овог закона држављани Републике 
Србије; 
 3) да су на дан 30. јуна 2007. године имала пребивалиште на територији 
Републике Србије, односно статус привремено расељеног лица са Косова и 
Метохије; 
 4) да право на акције без накнаде нису на било који начин остварили, у 
целости или делимично, у складу са Законом о својинској трансформацији 
(„Службени гласник РС“, бр. 32/97 и 10/01) или Законом о приватизацији и  
 5) да су уписани у евиденцију носилаца права коју води 
МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ, у складу са 
овим законом. 
 Лица из става 1. овог члана стичу статус носиоца права даном уписа у 
евиденцију носилаца права, у складу са овим законом. 
 Даном стицања статуса носиоца права лица из става 1. овог члана губе 
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право на стицање капитала без накнаде које имају запослени у субјекту 
приватизације у складу са Законом о приватизацији.  
 

Члан 5. 
 Евиденцију носилаца права води МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА 
ПОСЛОВЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ као јавну и електронску базу података (у даљем 
тексту: евиденција носилаца права). 

 
Члан 7. 

 
 У евиденцију носилаца права МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА 
ПОСЛОВЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ уписује лице које је поднело пријаву у року из 
јавног позива и које испуњава услове из члана 2. став 1. тач. 1)-4) овог закона. 

Члан 8. 

 Агенција ће закључком одбацити пријаву ако је неблаговремена или 
ако је поднета од стране лица које не испуњава услове из члана 2. став 1. 
тач. 1)-4) овог закона. 
 Агенција ће закључком одбацити и пријаву која није поднета у 
складу са јавним позивом, уколико је пре тога позвала подносиоца 
пријаве да пријаву уреди а подносилац пропусти то да учини у 
остављеном року. 
 Закључак из ст. 1. и 2. овог члана не доставља се подносиоцу 
пријаве лично, већ се објављује на интернет страни Агенције, а списак 
свих подносилаца пријаве којима је закључком одбачена пријава 
објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије" и у једном 
дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, 
при чему ће се дан објављивања таквог списка у "Службеном гласнику 
Републике Србије" сматрати као дан достављања закључка. 
 

Члан 9. 
Право на жалбу и вођење управног спора 

 
ПОКРЕТАЊЕ УПРАВНОГ СПОРА 

 
 ОДЛУКЕ ДОНЕТЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, СУ КОНАЧНЕ.  
 ПРОТИВ ОДЛУКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ПОКРЕНУТИ 
УПРАВНИ СПОР, У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА ОДЛУКЕ. 
 

Члан 10д 
 МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ФОНДА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ФОНДА.  
 У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ:  

 СЕ СТАРА О АКЦИЈАМА ОДНОСНО УДЕЛИМА КОЈИ ЧИНЕ ИМОВИНУ 
ФОНДА И НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА ФОНДА; 

 ПРЕНОСИ БЕЗ НАКНАДЕ АКЦИЈЕ ФОНДА НА ЛИЦА КОЈА СУ 
СТЕКЛА СТАТУС НОСИЛАЦА ПРАВА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ; 

 ПРОДАЈЕ АКЦИЈЕ ОДНОСНО УДЕЛЕ КОЈИ ЧИНЕ ИМОВИНУ ФОНДА; 

 КОРИСТИ ПРАВО ГЛАСА ПО ОСНОВУ АКЦИЈА, ОДНОСНО УДЕЛА У 
ВЛАСНИШТВУ ФОНДА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ;  

 КОРИСТИ ПРАВО НЕСАГЛАСНОГ АКЦИОНАРА У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПРИВРЕДНИХ 
ДРУШТАВА;  

 ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ФОНДА И САСТАВЉА ФИНАНСИЈСКЕ 
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ИЗВЕШТАЈЕ ФОНДА,  

 ПРИПРЕМА ШЕСТОМЕСЕЧНЕ ИЗВЕШТАЈЕ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА, 
КОЈЕ НАКОН УСВАЈАЊА ОД СТРАНЕ САВЕТА ФОНДА ДОСТАВЉА 
ВЛАДИ; 

 ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ АКЦИЈА И УДЕЛА ФОНДА; 

 ВРШИ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФОНДА У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ И АКТИМА ФОНДА. 

 МИНИСТАР БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ УСЛОВЕ И НАЧИН ОБАВЉАЊА 
ПОСЛОВА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ФОНДА. 

 
 

Члан 10ђ 
 Орган Фонда је Савет Фонда (у даљем тексту: Савет). 
 Савет има председника и четири члана, које именује и разрешава 
Влада, на предлог министра. 
 Председник Савета заступа Фонд. 
 Мандат председника и чланова Савета траје пет година, са правом 
поновног избора. 
 За председника и члана Савета може бити изабрано лице које је 
стручњак у једној или више области из делокруга Фонда, које има високо 
образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
које није запослено у Агенцији, које именовањем за председника или члана 
Савета не би било у сукобу јавног и приватног интереса, које није правноснажно 
осуђивано за кривична дела из области радних односа, привреде, имовине, 
правосуђа, јавног реда и правног саобраћаја, службене дужности, мита и 
корупције или за кривична дела и привредне преступе утврђене законима 
којима се уређује тржиште хартија од вредности, приватизација, делатност 
осигурања, банака и других финансијских организација. 
 За председника и члана Савета не може бити бирано лице које је 
истовремено акционар или члан привредног друштва са уделом већим од 5% у 
основном капиталу друштва у којем Фонд има акције односно удео, односно 
члан управе, надзорног одбора или извршног одбора директора привредног 
друштва у коме Фонд има акције односно удео.  
 Председник и члан Савета за свој рад у Савету примају накнаду, чију 
висину прописује министар. 
 САВЕТ: 
 1) УСВАЈА ПРОГРАМ ФОНДА ЗА СВАКУ КАЛЕНДАРСКУ ГОДИНУ, 
ДОНОСИ ПОСЛОВНИК О СВОМ РАДУ И ДРУГЕ АКТЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА РАД 
ФОНДА; 
 2) УТВРЂУЈЕ БРОЈ И НОМИНАЛНУ ВРЕДНОСТ АКЦИЈА КОЈЕ 
ИЗДАЈЕ ФОНД; 
 3) ДОНОСИ ОДЛУКЕ О ИЗДАВАЊУ АКЦИЈА ФОНДА; 
 4) ДОНОСИ ОДЛУКУ О ПРОДАЈИ АКЦИЈА ВАН ТРЖИШТА ХАРТИЈА 
ОД ВРЕДНОСТИ МЕТОДОМ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ 
НАДМЕТАЊЕМ И ПРИХВАТОМ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ, ОСИМ У 
СЛУЧАЈУ КАДА СЕ ПРОДАЈА СПРОВОДИ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА 
ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПРИВАТИЗАЦИЈА; 
 5) УСВАЈА ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА И 
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ФОНДА; 
 6) АНГАЖУЈЕ СПОЉНОГ РЕВИЗОРА РАДИ САЧИЊАВАЊА 
ИЗВЕШТАЈА О ГОДИШЊОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
ФОНДА, КОЈИ СЕ ДОСТАВЉА ВЛАДИ;  
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 7) РАДИ ЗАСТУПАЊА ФОНДА У ПОСТУПЦИМА ПРЕД СУДОВИМА, 
АРБИТРАЖАМА, ОРГАНИМА УПРАВЕ И ДРУГИМ НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА, 
ДАЈЕ ПУНОМОЋЈЕ ДРЖАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ИЛИ АДВОКАТИМА 
СА КОЈИМА СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР О ПРУЖАЊУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА;  
 8) ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ФОНДА.  

 

Члан 10е 
 Програм Фонда доноси Савет на предлог Агенције, за сваку 
календарску годину. 
 Програмом Фонда уређује се: 
 1) динамика и обим продаје акција односно удела;  
 2) усклађивање динамике продаје акција односно удела са планираним 
приходима Фонда; 
 3) и друга питања од значаја за делатност Фонда. 
 

Члан 12. 
 АКЦИЈЕ ОДНОСНО УДЕЛИ ИЗ ЧЛАНА 10В ОВОГ ЗАКОНА КОЈИ СУ 
ПРЕНЕТИ ФОНДУ, ПРОДАЈУ СЕ У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ ФОНДА. 
 Акције из става 1. овог члана продају се на тржишту хартија од 
вредности у складу са одредбама закона којим се уређује тржиште хартија од 
вредности. 
 Акције Фонда могу се продавати и ван тржишта хартија од вредности 
методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем у складу са 
прописима којима се уређује приватизација и прихватом понуде за преузимање 
у складу са законом којим се уређује преузимање акционарских друштава, као и 
коришћењем института за продају акција, односно удела у складу са законом 
којим се уређује правни положај привредних друштава. 
 Истовремено са понудом за продају акција/удела методом јавног 
прикупљања понуда са јавним надметањем, могу се нудити на продају и 
акције/удели појединачних акционара/уделичара правног лица чије се 
акције/удели нуде на продају, ради продаје већинског пакета акција/удела. 
 У ПОСТУПКУ ПРОДАЈЕ АКЦИЈА ОДНОСНО УДЕЛА ИЗ СТАВА 1. 
ОВОГ ЧЛАНА ПОШТУЈУ СЕ ПРИНЦИПИ ЈАВНОСТИ И 
НЕДИСКРИМИНАЦИЈЕ. 
 Влада ближе уређује поступак и начин продаје удела и акција у 
акционарским друштвима чије акције нису укључене у трговање на регулисаном 
тржишту, односно мултилатералној трговачкој платформи у смислу закона 
којим се уређује тржиште капитала, у власништву Фонда, као и у власништву 
Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање када се продају заједно са акцијама односно 
уделима Фонда.  
 

КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА ГЛАСА ПО ОСНОВУ АКЦИЈА 
ЧИЈИ ЈЕ ЗАКОНИТИ ИМАЛАЦ ФОНД 

 
ЧЛАН 12А 

 МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
КОРИСТИ ПРАВО ГЛАСА ПО ОСНОВУ АКЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ ЗАКОНИТИ 
ИМАЛАЦ ФОНД, ПРИЛИКОМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О: СМАЊЕЊУ, 
ОДНОСНО ПОВЕЋАЊУ КАПИТАЛА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА; 
РЕОРГАНИЗАЦИЈИ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА; ЗАЛАГАЊУ СТВАРИ, 
УСПОСТАВЉАЊУ ХИПОТЕКЕ И У ДРУГИМ СЛУЧАЈЕВИМА 
ОПТЕРЕЋИВАЊА ИМОВИНЕ;  ДАВАЊУ ИЛИ УЗИМАЊУ ИМОВИНЕ У 
ДУГОРОЧНИ ЗАКУП;  ПОРАВНАЊУ СА ПОВЕРИОЦИМА; СТИЦАЊУ, 
ОДНОСНО РАСПОЛАГАЊУ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ И ИМОВИНОМ 
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ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ; ПОКРЕТАЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ПО ПРЕДЛОГУ 
ТОГ МИНИСТАРСТВА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ПРИВАТИЗАЦИЈА; ПОВЛАЧЕЊУ ЈЕДНЕ ИЛИ ВИШЕ КЛАСА АКЦИЈА СА 
РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА, ОДНОСНО МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ ТРГОВАЧКЕ 
ПЛАТФОРМЕ У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ТРЖИШТЕ 
КАПИТАЛА, КАО И СВИХ ДРУГИХ ОДЛУКА ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА 
МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА ПРАВА НЕСАГЛАСНИХ АКЦИОНАРА У СКЛАДУ 
СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПРИВРЕДНИХ 
ДРУШТАВА; ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА У ОРГАН 
УПРАВЉАЊА У АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ У КОМЕ ФОНД ИМА НАЈМАЊЕ 
25% АКЦИЈА УКУПНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА. 
 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈЕ ДУЖНО ДА ЗАТРАЖИ ОД 
МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ИЗЈАШЊЕЊЕ О КОРИШЋЕЊУ ПРАВА ГЛАСА НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ 
АКЦИОНАРА НА КОЈОЈ СЕ ДОНОСИ ОДЛУКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
НАЈКАСНИЈЕ 15 ДАНА ПРЕ ДОНОШЕЊА ТЕ ОДЛУКЕ. 
 АКО СЕ МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ НЕ ИЗЈАСНИ О ОДЛУЦИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДО 
ДАНА ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ, СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ ПРИСУСТВОВАЛО 
СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА И ГЛАСАЛО ПРОТИВ ДОНОШЕЊА ТЕ 
ОДЛУКЕ. 
 ОДЛУКА ДОНЕТА СУПРОТНО СТАВУ 2. ОВОГ ЧЛАНА, НИШТАВА ЈЕ. 
 НАЧИН ИЗЈАШЊЕЊА МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПО ОСНОВУ ПРЕНЕТИХ АКЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ ЗАКОНИТИ 
ИМАЛАЦ ФОНД БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР. 
 ПРЕДСТАВНИК ФОНДА У ОРГАНУ УПРАВЉАЊА, ИЗАБРАН ОД 
СТРАНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА, ДУЖАН ЈЕ ДА ПОВЕРЕНУ 
ФУНКЦИЈУ ОБАВЉА САМОСТАЛНО И СА ПАЖЊОМ ДОБРОГ 
ПРИВРЕДНИКА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 
 ОДРЕДБЕ ОВОГ ЧЛАНА СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ И НА УДЕЛЕ. 
 ПРИВРЕДНА ДРУШТВА У КОЈИМА ФОНД ИМА АКЦИЈЕ ДУЖНА СУ 
ДА НА ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У РОКУ ОД СЕДАМ ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА 
ДОСТАВЕ ПРОСПЕКТ ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ЗАКЉУЧЕ 
УГОВОР СА ТРЖИШТЕМ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ О УКЉУЧЕЊУ ХАРТИЈА 
ОД ВРЕДНОСТИ НА РЕГУЛИСАНО ТРЖИШТЕ, ОДНОСНО ОБЕЗБЕДЕ 
УСЛОВЕ ЗА ТРГОВАЊЕ АКЦИЈАМА НА ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД 
ВРЕДНОСТИ. 
 АКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НЕ ПОСТУПИ ПО ЗАХТЕВУ 
МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ СТАВА 
8. ОВОГ ЧЛАНА ИЛИ ПО ПИСАНОЈ ИНИЦИЈАТИВИ АКЦИОНАРА КОЈИ 
ИМАЈУ НАЈМАЊЕ ЈЕДНУ ДЕСЕТИНУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ИЗДАВАОЦА, 
ТО МИНИСТАРСТВО ЋЕ ПОСЛАТИ НАЛОГ БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ ДА 
УКЉУЧИ АКЦИЈЕ НА ТРЖИШТЕ БЕОГРАДСКЕ БЕРЗЕ. БЕОГРАДСКА БЕРЗА 
ЋЕ ПО НАЛОГУ МИНИСТАРСТВА БЕЗ НАКНАДЕ УКЉУЧИТИ АКЦИЈЕ 
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА НА ТРЖИШТЕ.“ 
 
 

Члан 14. 
 Јавно акционарско друштво не може променити правну форму у друштво 
с ограниченом одговорношћу нити јавно акционарско друштво може повући 
једну или више класа акција са регулисаног тржишта, односно мултилатералне 
трговачке платформе у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, до 
испуњења једног од следећих услова: 
 1) окончања поступка продаје свих акција тог друштва у складу са овим 
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законом; 
 2) окончања поступка исплате Фонда у случају да је МИНИСТАРСТВО 
НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ у обављању послова у име и за 
рачун Фонда користила право несагласног акционара. 

 

Члан 16. 
 Продаја акција и удела од стране Агенције не подлеже плаћању пореза 
на промет апсолутних права. 
 Средства остварена продајом акција и удела, по одбитку трошкова 
продаје, преносе се на посебан рачун Фонда отворен за те намене. 
 Средства из става 2. овог члана користе се искључиво за исплату 
новчане накнаде у складу са овим законом и не могу бити предмет принудног 
извршења или намирења поверилаца. 
 Министар прописује начин обрачуна трошкова из става 2. овог 
члана. 
 Новчана накнада исплаћује се носиоцима права на начин и у роковима 
прописаним актом Владе. 

 

Члан 18. 
 Фонд издаје акције (у даљем тексту: акције Фонда) које се без накнаде 
преносе лицима која су уписана у евиденцију носилаца права, коју води 
МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ као јавну и 
електронску базу података. 
 

Члан 19а 
 Носиоци права стичу право на једнак број акција Фонда. 
 Акције Фонда које се преносе носиоцима права су обичне акције, исте 
номиналне вредности, гласе на име и имају право гласа, које остварује 
Република Србија преко МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ. 

 

Члан 22. 
 Централни регистар ће по службеној дужности и без плаћања накнаде 
извршити отварање власничких рачуна свих носилаца права по списку 
носилаца права који ће му доставити МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА 
ПОСЛОВЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ у року од 90 дана од дана пријема тог списка. 
 Београдска берза неће обрачунавати и наплаћивати накнаду за прву 
продају бесплатних акција која се изврши до 31. децембра 2012. године. 
 Централни регистар не обрачунава и не наплаћује накнаду за 
салдирање прве продаје бесплатних акција која се изврши до 31. децембра 
2012. године. 

 

ЧЛАН 10. 
 

 У ЧЛ. 5. И 7, ЧЛАНУ 14. ТАЧКА 2), ЧЛАНУ 18, ЧЛАНУ 19А СТАВ 2. И 
ЧЛАНУ 22. СТАВ 1. РЕЧ: „АГЕНЦИЈА” У ОДРЕЂЕНОМ ПАДЕЖУ ЗАМЕЊУЈЕ 
СЕ РЕЧИМА: „МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ” У ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПАДЕЖУ. 

 
 

ЧЛАН 11. 
 

ПОСТУПЦИ ЗАПОЧЕТИ ДО ДАНА ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОВОГ 
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ЗАКОНА, НАСТАВИЋЕ СЕ ПО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА. 
ПОСТУПЦИ ОДЛУЧИВАЊА ПО ПРИГОВОРИМА И ЖАЛБАМА ПО 

КОЈИМА МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
НИЈЕ ОДЛУЧИЛО ДО ДАНА ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОВОГ ЗАКОНА, 
ОКОНЧАЋЕ СЕ ПО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА. 

 
ЧЛАН 12. 

 
 МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ПРЕУЗИМА ЕВИДЕНЦИЈУ НОСИЛАЦА ПРАВА ОД АГЕНЦИЈЕ ЗА 
ПРИВАТИЗАЦИЈУ СА СТАЊЕМ НА ДАН ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОВОГ 
ЗАКОНА. 
 

ЧЛАН 13. 
 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ, ДОНEТИ НА ОСНОВУ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ 
ЗАКОНА О ПРАВУ НА БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ И НОВЧАНУ НАКНАДУ КОЈУ 
ГРАЂАНИ ОСТВАРУЈУ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ („СЛУЖБЕНИ 
ГЛАСНИК РС”, БР. 123/07, 30/10 И 115/14), УСКЛАДИЋЕ СЕ СА ОДРЕДБАМА 
ОВОГ ЗАКОНА У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ 
ЗАКОНА. 

 
ЧЛАН 14. 

 
           ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, А 
ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. ФЕБРУАРА 2016. ГОДИНЕ.   
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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 
Одређење проблема које закон треба да реши 

 Поступак приватизације у Републици Србији регулисан је Законом о 
приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/2014 и 46/2015 – у даљем тексту: 
Закон).  

Све поступке приватизације у Републици Србији, сагласно Закону о 
Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС“, бр. 38/2001, 135/2004, 
30/2010 и 115/2014), спроводи Агенција за приватизацију, основана овим 
законом. 

Након вишегодишњег спровођења поступака приватизације, број 
друштава чији су капитал, односно имовина предмет приватизације, се значајно 
смањио чињеницом да је за велики број друштава покренут поступак стечаја 
који спроводи Aгенција лиценцирање стечајних управника која је преузела 
портфељ Агенције за приватизацију у том делу, као и да су одређена друштва 
приватизована, предвиђена је измена и допуна Закона о приватизацији којим се 
предвиђа престанак важења Закона о Агенцији за приватизацију, као и 
престанак са радом Агенције за приватизацију, те преузимање њених 
надлежности од стране министарства надлежног за послове привреде. 

Сагласно Закону о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју 
остварују грађани у поступку приватизације („Службени гласник РС“, број 
123/07, 30/10 и 115/14 – у даљем тексту: Закон), основан је Акционарски фонд у 
чије име и за рачун, послове обавља Агенција за приватизацију.  

Законом о Агенцији за приватизацију било је регулисано поступање 
Агенције за приватизацију када обавља послове у име и за рачун Акционарског 
фонда. 

У смислу наведеног, предложеним изменама Закона, пре свега регулише 
се преношење напред наведеног овлашћења са Агенције за приватизацију на 
министарство надлежно за послове привреде и усаглашавају одредбе закона у 
складу са наведеним. 

 
Циљеви који се постижу његовим доношењем 
Овим законом се предлажу измене постојећих решења, како би се исти 

прилагодио могућностима успешног спровођења предвиђених радњи и 
активности у поступцима које је спроводила Агенција за приватизацију, а с 
обзиром на предлог престанка са радом ове агенције и како би се у што краћем 
року обезбедио наставак започетих поступака, односно несметано и регулисано 
спровођење нових. 
 

Које су друге могућности за решавање проблема?  
 
Имајући у виду чињеницу да су предложене измене Закона последица 

престанка са радом Агенције за приватизацију која је поступала у име и за 
рачун Акционарског фонда, те потребе да се регулише несметано обављање 
послова овог фонда који су били регулисани Законом, не постоји друга 
могућност регулисања понуђених решења.  

У току анализе разматране су могућности превазилажења проблема 
постојећим решењима, међутим с обзиром на ограничења да материја не може 
бити уређена подзаконским актима, обима потребних измена, предлаже се да 
се потребне корекције изврше изменама постојећег закона. 

Зашто је доношење акта најбоље за решавање проблема?  
 
Предложене измене се односе на материју која се искључиво регулише 

Законом. У току рада на овом закону није разматрана могућности доношења 
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новог закона, с обзиром да доношење новог закона није потребно пошто 
измене нису толико обимне да би то изискивале. Такође, измене и допуне 
закона су нужне, с обзиром да се истим предвиђа спровођење поступка од 
стране другог лица, те је потребно постојећа решења из Закона прилагодити и 
усагласити са могућностима за њихово несметано извршавање о стране тог 
лица, у складу са законом. 

На кога ће и како највероватније утицати решења у Закону?  
  
 С обзиром да предложене измене Закона не прописују нова решења, 
односно подразумевају измене само у делу лица надлежног да обавља послове 
у име и за рачун Акционарског фонда, предложена решења неће бити од 
утицаја. 
  

Који су трошкови које ће примена закона изазвати грађанима и 
привреди посебно малим и средњим предузећима? 

Примена овог закона неће изазвати издвајање додатних трошкова ни 
грађанима ни привреди, из разлога што се понуђена решења не односе на 
измене у делу који би на било који начин утицао на трошкове који већ нису 
познати и постојећи у овом поступку. 
 

Да ли су позитивне последице доношења закона такве да 
оправдавају трошкове које ће он створити? 

С обзиром да је последица доношења овог закона усклађивање 
одредаба Закона с обзиром на измене лица које ће обављати послове у име и 
за рачун Акционарског фонда, доношење овог закона неће створити трошкове.     

 
Да ли доношење закона стимулише појаву нових привредних 

субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију?  
 
Доношење закона омогућава наставак активности Акционарског фонда 

одређивањем лица које ће у његово име и за његов рачун обављати послове 
чиме се, с обзиром на Законом прописане надлежности и активности овог 
фонда, не стимулише појава привредних субјеката и тржишне конкуренције. 

 
Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје 

ставове о закону? 
 

Министарство привреде је предложило Одбору за привреду и финансије 
Владе да донесе закључак да се јавна расправа о предметном закона, не 
спроводи.  

Које ће мере током примене акта бити предузете да би се остварили 
разлози доношења акта?  
 

Главне мере које ће бити предузете у циљу зацртаних циљева, а с обзиром 
на чињеницу преузимања надлежности Агенције за приватизацију од стране 
Министарства привреде и престанак важења Закона о Агенцији за 
приватизацију, јесу да Министарство надлежно за послове приватизације 
обавља послове у име и за рачун Акционарског фонда те да у обављању тих 
послова:  користи право гласа по основу акција, односно удела у власништву 
Фонда, користи право несагласног акционара у складу са законом којим се 
уређује правни положај привредних друштава; води пословне књиге Фонда и 
саставља финансијске извештаје Фонда; припрема полугодишње извештаје о 
пословању Фонда, које након усвајања од стране Савета Фонда доставља 
Влади; води евиденцију акција и удела Фонда, као и друге послове од значаја 
за рад Фонда. Ову меру је, као што је већ образложено, могуће спровести само 
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на основу измена и допуна важећег Закона о праву на бесплатне акције и 
новчану накнаду коју остварују грађани у поступку приватизације.         

Поред наведеног, постоји обавеза усклађивања свих подзаконских аката са 
новим, односно измењеним решењима из Закона. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА 

СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 

1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач 
прописа  
Овлашћени предлагач Влада 
Обрађивач Министарство привреде 

 
2. Назив прописа 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне 
акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације 

 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 

придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08 – у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08 – у даљем тексту: Прелазни споразум) 

 а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну саржину прописа 

 Чланом 73. Споразума, односно чланом 38. став 1. тачка iii Прелазног 
споразума  прописано је да свака државна помоћ која нарушава или прети да 
наруши конкуренцију давањем предности одређеним предузећима или 
одређеним производима није у складу са правилним функционисањем 
Споразума у мери у којој може утицати на трговину између Заједнице и Србије. 
Свако поступање супротно овом члану оцењиваће се на основу критеријума 
који проистичу из примене правила конкуренције која се примењују у Заједници, 
нарочито из чл. 81, 82, 86. и 87. Уговора о ЕЗ и инструмената тумачења које су 
усвојиле институције Заједнице (члан 73. став 2. Споразума). 

  
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 

Споразума и Прелазног споразума 
 Програм усклађивања ће обезбедити усклађеност постојећих државних 

помоћи са Споразумом у року не дужем од четири године од дана ступања на 
снагу Споразума (члан 73. став 6.), односно Прелазног споразума (члан 38.став 
6). 

 Чланом 2. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, 
број 51/09 – у даљем тексту: Закон) - државна помоћ се дефинише као сваки 
стварни или потенцијални јавни расход или умањено остварење јавног 
прихода, којим корисник државне помоћи стиче повољнији положај на тржишту 
у односу на конкуренте, чиме се нарушава или постоји опасност од 
нарушавања конкуренције на тржишту.  

  
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 

Споразума и Прелазног споразума 
У процесу доношења предложеног прописа извршиће се усклађивање акта 

са обавезама које произлазе из Споразума. 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање 

обавеза које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног 
споразума 

  
д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије 

у Европску унију 
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- 
 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 
 
а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима  
- 
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима 
- 
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађеност са њима 
- 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
- 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености 

прописа са прописима Европске уније 
- 
 

5. Уколико не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је 
потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У 
овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. 

- 
 

6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски 
језик? 

- 
 

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 
не 
 

8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 

У припреми овог закона нису учествовали консултанти.  
 
 

 

 
 


