ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ПРИВАТИЗАЦИЈИ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БРОЈ 46/2015
Члан 1.
У Закону о приватизацији („Службени гласник РС”, број 83/14 – у даљем
тексту: Закон), у члану 2. став 1. после тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи:
„4а) Велики субјект приватизације је субјект приватизације чији пословни
приходи за пословну годину која претходи покретању поступка приватизације
износе најмање 50 милијарди динара.”.
У тачки 14) после речи: „инвеститора” додају се речи: „као и у поступку
продаје капитала великих субјеката приватизације.”.
У тачки 26) речи: „2013. године” замењују се речима: „последње
пословне године”.
Члан 2.
У члану 6. после става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:
„Одредба става 2. овог члана не односи се на субјекте приватизације
који су актом Владе одређени за субјекте приватизације од стратешког значаја,
као и на субјекте приватизације чије се седиште налази или претежна
делатност обавља на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија или
чија имовина се налази и на територији Аутономне покрајине Косово и
Метохија.
Влада прописује услове, начин и поступак спровођења продаје капитала
великих субјеката приватизације методом јавног прикупљања понуда.”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 5. и 6.
Члан 3.
У члану 12. став 3. тачка 2) речи: „до дана објављивања јавног позива”,
замењују се речима: „на дан подношења пријаве за учешће”.
Члан 4.
Члан 20. мења се и гласи:
„Члан 20.
Субјект приватизације дужан је да изврши попис и процену фер тржишне
вредности целокупне имовине и обавеза и капитала са стањем на дан 31.
децембар последње пословне године, у складу са законима којима се уређује
рачуноводство и међународним рачуноводственим стандардима, у року од 30
дана од дана објаве јавног позива за прикупљање писама о заинтересованости
из члана 18. овог закона, као и да у том року податке достави Агенцији.
Уколико је од пописа и процене из става 1. овог члана протекло 12
месеци, Агенција ће упутити захтев субјекту приватизације да достави нови
попис и процену са стањем на дан 31. децембар последње пословне године.
Субјект приватизације је дужан да попис и процену из става 2. овог
члана достави у року од 30 дана од дана достављања захтева Агенције.
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Агенција ће попис и процену из става 2. овог члана доставити
надлежном органу ради измене одлуке о почетној цени, а надлежни орган
дужан је да обавести Агенцију у року од 15 дана од дана достављања пописа и
процене од стране Агенције.”.
Члан 5.
У члану 24. став 2. мења се и гласи:
„Субјект приватизације припрема приватизациону документацију са
стањем на дан пописа и процене из члана 20. овог закона и доставља је
Агенцији у року од 30 дана од дана када је Агенција доставила одлуку о моделу
и методу субјекту приватизације.”.
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Субјект приватизације је дужан да истовремено са достављањем
пописа и процене из члана 20. став 2. овог закона Агенцији достави нову
приватизациону документацију са стањем на дан тог пописа и процене.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 6.
У члану 26. став 3. број: „30” замењује се бројем: „15”.
Члан 7.
У члану 37. став 2. брише се.
Досадaшњи став 3. постаје став 2.
У досадашњем ставу 4. који постаје став 3. речи: „става 3.” замењују се
речима: „става 2.”.
Досадашњи ст. 5, 6, 7. и 8. постају ст. 4, 5, 6. и 7.
У досадашњем ставу 9. који постаје став 8. речи: „става 8.” замењују се
речима: „става 7.”.
После досадашњег става 9. који постаје став 8. додају се ст. 9. и 10. који
гласе:
„Уговор о продаји капитала великих субјеката приватизације методом
јавног прикупљања понуда садржи одредбе о: уговорним странама, предмету
продаје, уговореној цени и року плаћања, условима за раскид уговора и правне
последице раскида уговора, а може садржати одредбе о условима за
затварање трансакције која је предмет уговора, изјавама и гаранцијама
продавца у погледу великих субјеката приватизације, обавези одржавања
континуитета пословања великог субјекта приватизације, ограничења
располагања имовином и капиталом великог субјекта приватизације,
социјалном и инвестицином програму, средствима обезбеђења за уредно
испуњење уговорних обавеза и друге одредбе.
Одредбе ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. овог члана не примењују се на уговор о
продаји капитала великих субјеката приватизације.”.
Члан 8.
У члану 63. став 2. речи: „из члана 18.” замењују се речима: „из члана
26.”.
Члан 9.
У члану 76. став 1. речи: „2013. године” замењују се речима: „последње
пословне године”.
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Члан 10.
Члан 85. мења се и гласи:
„Члан 85.
Одговорно лице у субјекту приватизације из члана 20. ст. 1. и 3. овог
закона које не достави податке у прописаном року, као и одговорно лице у
субјекту приватизације из члана 24. став 4, члана 49. став 1. и члана 57. став 4.
овог закона које Агенцији достави неистините или непотпуне податке о имовини
и обавезама субјекта приватизације или достави нетачну или непотпуну
документацију, казниће се затвором од три месеца до пет година и новчаном
казном од 100.000 до 1.000.000 динара.”.
Члан 11.
За субјекте приватизације за које се покрене поступак приватизације
после ступања на снагу овог закона, рок из члана 4. овог закона почиње да тече
од дана достављања иницијативе субјекту приватизације.
Члан 12.
Против субјекта приватизације за који је до дана ступања на снагу овог
закона Агенција за приватизацију објавила јавни позив за продају капитала и
имовине, поступци принудног извршења и принудне наплате из члана 94. ст. 2.
и 3. Закона не могу се наставити, односно покренути до спроведеног поступка
приватизације у складу са Законом или до проглашења поступка продаје
капитала и имовине неуспешним, по трећем објављеном јавном позиву за
продају капитала или имовине, а најкасније до 31. октобра 2015. године.
Против субјекта приватизације за који је до дана ступања на снагу овог
закона Агенција објавила јавни позив за избор стратешког инвеститора,
поступци принудног извршења и принудне наплате из члана 94. ст. 2. и 3.
Закона не могу се наставити, односно покренути до закључења уговора о
стратешком партнерству или до проглашења поступка неуспешним, а најкасније
до 31. октобра 2015. године.
Против предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом која су била у реструктурирању на дан ступања на
снагу Закона, поступци принудног извршења и принудне наплате из члана 94.
ст. 4. и 5. Закона не могу се наставити, односно покренути до 31. октобра 2015.
године.
Члан 13.
Против субјекта приватизације који је актом Владе одређен за субјект
приватизације од стратешког значаја и субјекта приватизације чије се седиште
налази или претежна делатност обавља на територији Аутономне покрајине
Косово и Метохија или чија имовина се налази и на територији Аутономне
покрајине Косово и Метохија, поступак принудног извршења и принудне
наплате не може се наставити, односно покренути у року од једне године од
дана ступања на снагу овог закона.
Члан 14.
Ако се привредно друштво, које је до дана ступања на снагу овог закона
извршило приватизацију више од 50% друштвеног капитала, према одредбама
Закона о друштвеном капиталу („Службени лист СФРЈ”, бр. 84/89 и 56/90) и
Закона о условима и поступку претварања друштвене својине у друге облике
својине („Службени гласник РС”, бр. 48/91, 75/91, 48/94 и 51/94), не приватизује
у року прописаном чланом 6. Закона, даном истека тог рока, 70%
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неприватизованог дела друштвеног капитала преноси се на Акционарски фонд,
а 30% неприватизованог дела друштвеног капитала преноси се запосленима
без накнаде, у складу са одредбама чл. 61-64. Закона.
Ако се привредно друштво, које је до дана ступања на снагу овог закона
извршило приватизацију дела капитала према одредбама Закона о својинској
трансформацији („Службени гласник РС”, бр. 32/97 и 10/01) не приватизује у
року прописаном чланом 6. Закона, даном истека тог рока 100%
неприватизованог дела друштвеног капитала преноси се на Акционарски фонд.
Ако се привредно друштво чији друштвени капитал чини мање од 50%
укупног капитала друштва не приватизује у року прописаном чланом 6. Закона,
даном истека тог рока 100% неприватизованог дела друштвеног капитала
преноси се на Акционарски фонд.
Ако је за привредно друштво из ст. 1. до 3. овог члана донета одлука о
преносу капитала на Акционарски фонд, привредно друштво је дужно да акције
или уделе пренесе Акционарском фонду, најкасније у року од 30 дана од дана
доношења те одлуке.
Ако привредно друштво из ст. 1. до 3. овог члана не пренесе акције,
односно уделе Акционарском фонду у року из става 4. овог члана,
министарство надлежно за послове привреде донеће решење о преносу тих
акција, односно удела.
Решење из става 5. овог члана коначно је.
Акционарски фонд подноси пријаву за упис у надлежне регистре, који су
дужни да изврше упис без накнаде у року од осам дана од дана доношења
решења из става 6. овог члана.
Члан 15.
Поступци приватизације започети до дана ступања на снагу овог закона
наставиће се по одредбама овог закона.
Члан 16.
У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона субјекти
приватизације за које је до дана ступања на снагу овог закона објављен јавни
позив за продају капитала или имовине дужни су да доставе Агенцији попис и
процену фер тржишне вредности целокупне имовине и обавеза и капитала са
стањем на дан 31. децембар 2014. године.
Члан 17.
Министарство надлежно за послове привреде наставља да обавља
контролу и верификацију поступака својинске трансформације и процене
вредности капитала који су започети, а нису завршени, као и контролу процене
вредности капитала учесника статусних промена.
Члан 18.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.

