
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Члан 1. 
У Закону о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 

135/04 и 30/10), у члану 5. став 2. тачка 2а) мења се и гласи:  

„2а) провизије од продаје акција, односно удела које Агенција продаје у 
складу са овим законом;”. 

Члан 2. 
Члан 6. мења се и гласи: 

„Члан 6. 

Агенција спроводи све поступке приватизације у Републици Србији. 

Агенција обавља делатност посредовања у продаји јавног и друштвеног 
капитала и имовине у поступку приватизације, као и послове: 

1) промоције поступка приватизације; 

2) спровођења поступка приватизације; 

3) контроле поступка приватизације; 

4) продаје јавног капитала исказаног у акцијама или уделима, као и 
акција, односно удела Акционарског фонда (у даљем тексту: Фонд), Фонда за 
развој Републике Србије, републичког фонда надлежног за пензијско и 
инвалидско осигурање који су пренети на основу Закона о својинској 
трансформацији („Службени гласник РС”, бр. 32/97 и 10/01), када се продају 
заједно са акцијама, односно уделима Фонда, продаје акција, односно удела 
који су пренети Агенцији после раскида уговора о продаји капитала закљученог 
између Агенције и купца, као и послове продаје имовине у предузећима код 
којих је раскинут уговор о продаји капитала. 

Поред послова из става 2. овог члана Агенција обавља и:  

1) послове у име и за рачун Фонда;  

2) послове стечајног управника, у складу са законом којим се уређује 
стечај; 

3) послове покретања и контроле поступка ликвидације, у складу са 
законом којим се уређује приватизација;  

4) послове продаје имовине у име и за рачун продавца; 

5) и друге послове у складу са законом.  

Агенција подноси предлог за покретање поступка стечаја субјеката 
приватизације ради окончања приватизације, у складу са законом којим се 
уређује приватизација и законом којим се уређује стечај.” 

Члан 3. 
Члан 8. брише се. 
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Члан 4. 
Члан 9. мења се и гласи: 

„Члан 9. 

У обављању послова спровођења приватизације Агенција: 

1) предлаже министарству надлежном за послове привреде, модел и 
метод приватизације, као и мере за припрему и растерећење обавеза субјекта 
приватизације; 

2) објављује јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости;  

3) прикупља податке о броју потенцијалних купаца субјекта 
приватизације; 

4) подноси предлог за покретање поступка стечаја, ако је испуњен 
један од стечајних разлога прописан законом којим се уређује приватизација и 
законом којим се уређује стечај;  

5) одређује критеријуме за учествовање у јавном прикупљању понуда 
са јавним надметањем, услове продаје као и обавезе купца (инвестиције, 
социјални програм, континуитет пословања итд.), уз сагласност министарства 
надлежног за послове привреде; 

6) организује и спроводи поступак продаје капитала и имовине субјекта 
приватизације, као и поступак продаје моделом стратешког партнерства, у 
складу са законом; 

7) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.” 

Члан 5. 
Члан 10. мења се и гласи: 

„Члан 10. 

У обављању послова контроле поступка приватизације Агенција 
проверава: 

1) испуњење обавеза купца из уговора о продаји капитала или 
имовине;  

2) испуњење обавеза стратешког инвеститора из уговора о стратешком 
партнерству; 

3) усклађеност програма за продају имовине са прописима о 
приватизацији; 

4) да ли је прилив средстава по основу извршене продаје у складу са 
уговором о продаји; 

5) пренос акција без накнаде запосленима; 

6) висину улагања предвиђеног инвестиционим пројектом, у складу са 
уредбом којом се уређују услови и начин привлачења директних инвестиција;  

7) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.” 

Члан 6. 
У члану 11а став 1. мења се и гласи: 
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„У пословима продаје акција, односно удела, Агенција продаје јавни 
капитал исказан у акцијама или уделима, као и акције односно уделе Фонда, 
Фонда за развој Републике Србије, републичког фонда надлежног за пензијско 
и инвалидско осигурање, који су пренети на основу Закона о својинској 
трансформацији, када се продају заједно са акцијама, односно уделима Фонда, 
као и акције, односно уделе који су пренети Агенцији после раскида уговора о 
продаји капитала закљученог између Агенције и купца.” 

У ставу 5. речи: „буџета Републике Србије, односно на посебан рачун 
код пословне банке” замењују се речима: „власника капитала”. 

Став 7. брише се. 

Члан 7. 
Члан 11б мења се и гласи: 

„Члан 11б 

Акције из члана 11а овог закона су обичне акције. 

Право гласа по основу акција чији је законити ималац Фонд, Агенција 
користи приликом доношења одлуке о: 

1) смањењу, односно повећању капитала акционарског друштва; 

2) реорганизацији акционарског друштва; 

3) залагању ствари, успостављању хипотеке и у другим случајевима 
оптерећивања имовине; 

4) давању или узимању имовине у дугорочни закуп; 

5) поравнању са повериоцима; 

6) стицању, односно располагању непокретном имовином и имовином 
велике вредности;  

7) покретању стечајног поступка по предлогу Агенције у складу са 
законом којим се уређује приватизација;  

8) 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; 

9) именовању представника Фонда у орган управљања у акционарском 
друштву у коме Фонд има најмање 25% акција укупног капитала друштва, на 
предлог министарства надлежног за послове привреде. 

Акционарско друштво је дужно да затражи од Агенције изјашњење о 
коришћењу права гласа на седници скупштине акционара на којој се доноси 
одлука из става 2. овог члана најкасније 15 дана пре доношења те одлуке. 

Ако се Агенција не изјасни о одлуци из става 2. овог члана до дана 
доношења одлуке, сматраће се да је присуствовала седници скупштине 
акционара и гласала против доношења те одлуке.  

Одлука донета супротно ставу 3. овог члана, ништава је. 

Начин изјашњења Агенције по основу пренетих акција чији је законити 
ималац Фонд ближе прописује министар надлежан за послове привреде. 
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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 
Агенције 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 Агенције из става 9. овог 
члана или по писаној иницијативи акционара који имају најмање једну десетину 
основног капитала издаваоца, Агенција ће послати налог Београдској берзи да 
укључи акције на тржиште Београдске берзе. Београдска берза ће по налогу 
Агенције без накнаде укључити акције привредног друштва на тржиште.” 

Члан 8. 
Члан 11в мења се и гласи: 

„Члан 11в 

Агенција продаје акције, односно уделе у власништву Фонда 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. 

Одлуку о продаји акција ван тржишта хартија од вредности методом 
јавног прикупљања понуда са јавним надметањем и прихватом понуде за 
преузимање, доноси Савет Фонда.  

Истовремено са понудом за продају акција методом јавног прикупљања 
понуда са јавним надметањем, могу се нудити на продају и акције појединачних 
акционара правног лица чије се акције нуде на продају, ради продаје већинског 
пакета акција. 

Агенција је дужна да у поступку продаје акција поштује принципе 
јавности и недискриминације.” 

Члан 9. 
У члану 11г став 1. тачка 2) речи: „односно уделе” бришу се. 

Члан 10. 
Члан 11д мења се и гласи:  

„Члан 11д 

Агенција може поднети предлог за покретање стечајног поступка 
субјеката приватизације у случају постојања једног од стечајних разлога 
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утврђених законом којим се уређује приватизација и законом којим се уређује 
стечај. 

У пословима стечајног управника Агенција спроводи поступак стечаја 
када је именована за стечајног управника над правним лицем које је у већинској 
јавној, односно друштвеној својини, у складу са законом којим се уређује 
стечај.” 

Члан 11. 
Члан 11ђ мења се и гласи: 

„Члан 11ђ 

Агенција покреће поступак ликвидације субјекта приватизације у складу 
са законом којим се уређује приватизација и законом којим се уређује правни 
положај привредних друштава. 

Агенција именује, контролише рад и разрешава ликвидационог 
управника, у складу са законом којим се уређује приватизација.” 

Члан 12. 
У члану 11е реч: „непокретности” замењује се речју: „имовине”, а реч: 

„непокретну” брише се. 

Члан 13. 
У члану 12. став 3. речи: „четири године”, замењују се речима: „пет 

година”.  

Члан 14. 
У члану 13. став 2. тачка 7) мења се и гласи: 

„7) доноси Програм за продају имовине у случају када га није донео 
надлежни орган субјекта приватизације у складу са законом којим се уређује 
приватизација;”.  

После тачке 8) додаје се нова тачка 8а) која гласи:  

„8а) на предлог директора Агенције, одлучује о захтевима који су, у 
складу са прописима, Агенцији поднети ради давања сагласности;”. 

Став 3. мења се и гласи:  

„Одлуке из става 2. тач. 1) - 6) доносе се уз сагласност Владе.” 

Члан 15. 
После члана 15. додају се чл. 15а и 15б, који гласе: 

„Члан 15а 

За обављање послова давања сагласности у складу са законом којим се 
уређује приватизација, законом који уређује правни положај привредних 
друштава, законом који уређује стечај и задруге, директор Агенције образује 
једну или више комисија. 

Комисија из става 1. овог члана има пет чланова од којих је један 
председник комисије. 
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Четири члана комисије именују се из реда запослених у Агенцији, а један 
члан је представник министарства надлежног за послове привреде. 

Члан комисије мора да испуњава следеће услове: 

1) да има високо образовање; 

2) да је стручњак у некој од привредних области; 

3) да избором за члана комисије није у сукобу јавног и приватног 
интереса; 

4) да није акционар у субјекту приватизације или купац субјекта 
приватизације. 

Комисија доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова. 

Члан 15б 

Министар надлежан за послове привреде образује Комисију за контролу 
извршења обавеза купца, односно стратешког инвеститора из закључених 
уговора у поступку приватизације (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија доноси одлуке о испуњености обавеза купца, одлуке о 
остављању накнадног рока за извршење уговорних обавеза купца, одлуке о 
раскиду уговора о продаји, као и друге одлуке у складу са актом Владе којим се 
ближе прописује поступак контроле извршења уговорних обавеза.  

Комисија има пет чланова од којих је један председник Комисије. 

Два члана Комисије именују се из реда запослених у Агенцији, а три 
члана су представници министарства надлежног за послове привреде, 
министарства надлежног за послове финансија и министарства надлежног за 
послове рада, запошљавања, борачка и социјална питања.  

Одредбе члана 15а ст. 4. и 5. примењују се и на Комисију.” 

Члан 16. 

У члану 17а став 1. после речи: „Фонда” брише се запета и речи: „у 
складу са прописима којима се уређује та евиденција.” 

Члан 17. 
Члан 17б брише се. 

Члан 18. 
У члану 5. речи: „министар надлежан за послове економије и 

регионалног развоја” замењују се речима: „министар надлежан за послове 
привреде”, а у чл. 11. и 18. речи: „министарство надлежно за послове 
приватизације” у одређеном падежу замењују се речима: „министарство 
надлежно за послове привреде” у одговарајућем падежу. 

Члан 19. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.  
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. 
тач. 6. и 7. Устава Републике Србије, према којој Република Србија уређује и 
обезбеђује, поред осталог, систем обављања појединих привредних и других 
делатности и својинске односе. 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Законoм о Агенцији за приватизацију уређује се рад Агенције за 
приватизацију, као специјализоване институције надлежне да у име и за рачун 
Републике Србије обавља послове који се односе на поступак приватизације, 
послове стечајног односно ликвидационог управника, као и послове у име и за 
рачун Акционарског фонда.  Агенција обавља своју делатност већ скоро 14 
година, и у овом временском периоду, у зависности од потреба процеса 
приватизације, Агенција за приватизацију је проширивала своје активности у 
складу са новодоношеним законима, па су се у том смислу мењале или 
допуњавале одредбе наведеног закона. Како је Закон о приватизацији 
(„Службени гласник РС”, бр. 83/14), ступио на снагу 13. августа 2014. године, то 
је даном његовог ступања на снагу, престао да важи Закон о приватизацији 
(„Службени гласник РС”, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 - др. закон, 30/10 
- др. закон, 93/12, 119/12, 51/14 и 52/14 - УС) и прописи донети на основу тог 
закона, осим члана 11. Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката 
приватизације („Службени гласник РС”, бр. 52/05, 96/08, 98/09, 44/13 и 59/13). 
Немогућност eфикасног окончања поступка приватизације за 584 субјекта 
приватизације, у законским оквирима и по моделима прописаним законом који 
је престао да важи, је један од примарних разлога за доношење новог Закона о 
приватизацији. Наиме, нова законодавна решења прописана Законом о 
приватизацији („Службени гласник РС”, број 83/14) треба да омогуће већи 
интерес потенцијалних инвеститора и стратешких партнера који би били 
спремни да учествују у приватизацији преосталог друштвеног и јавног капитала 
и имовине субјеката приватизације, а да се сам поступак приватизације учини 
ефикаснијим и потпуно транспарентним применом једноставних модела и 
метода приватизације. Сходно наведеном, неопходно је ускладити одредбе 
Закона о Агенцији за приватизацију са одредбама новог Закона о 
приватизацији, односно заменити старе институте новим институтима или 
поједине постојеће допунити и учинити их примеренијим, јаснијим и 
ефикаснијим. Такође, предложеним законом проширују се надлежности 
Агенције за приватизацију, које су такође последица нових законодавних 
решења у Закону о приватизацији. 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Члан 1. Предлога закона  
У Предлогу закона чланом 1. мења се члан 5. став 2. тачка 2а. Наиме, 

чланом 5. Закона уређује се, између осталог, и питање средстава за рад 
Агенције за приватизацију. Постојећа норма само је преформулисана у правно 
техничком смислу и усаглашена са одредбама Закона о приватизацији, тако да 
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сада гласи да се средстава за рад Агенције обезбеђују и из провизије од 
продаје акција односно удела које Агенција продаје у складу са овим законом.  

Члан 2. Предлога закона  
Чланом 2. Предлога закона мења се члан 6. којим се уређује делатност 

Агенције. Промене у наведеној одредби, условљене су потребом њеног 
усаглашавања са Законом о приватизацији. У том смислу, истом се прописује, 
између осталог, да Агенција обавља послове покретања и контроле поступка 
ликвидације, у складу са законом којим се уређује приватизација, као и да 
Агенција подноси предлог за покретање поступка стечаја субјеката 
приватизације ради окончања приватизације, у складу са законом којим се 
уређује приватизација и законом којим се уређује стечај. Наиме, према 
одредбама Закона о приватизацији, Агенција може да покрене поступак стечаја 
уколико је испуњен један од стечајних разлога прописаних чланом 80. Закона о 
приватизацији (необављање делатности у периоду дужем од шест месеци; 
непостојање интереса за приватизацију; да у периоду дужем од шест месеци 
нема запослених; ако није донета одлука о моделу и методу приватизације по 
истеку рока из члана 21. Закона о приватизацији; ако није усвојен Програм због 
непостојања сагласности поверилаца, ако се субјект приватизације са 
друштвеним капиталом није приватизовао до 31. децембра 2015. године, као и 
у другим случајевима предвиђеним Законом о стечају). Поред наведеног, 
предметном одредбом уређено је да Агенција може у име и за рачун трећег 
лица да продаје „имовину” што је шири појам од „непокретности” како је 
предвиђало претходно законско решење, које није обухватало продају 
покретних ствари, права итд. 

Члан 3. Предлога закона  
Чланом 3. Предлога закона брише се члан 8. којим се детаљније уређују 

послови иницирања приватизације. Брисање наведене одредбе последица је 
усаглашавања са Законом о приватизацији који прописује да се поступак 
приватизације субјекта приватизације са друштвеним капиталом покреће 
иницијативом министарства надлежног за послове привреде, а поступак 
приватизације субјекта приватизације који послује јавним капиталом покреће се 
иницијативом Владе, надлежног органа аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе. Како сходно наведеним одредбама Закона о 
приватизацији, послови иницирања приватизације нису у надлежности Агенције 
за приватизацију, чланом 3. Предлога закона брише се члан 8. којим се уређују 
послови иницирања приватизације од стране Агенције. 

Чл. 4. и 5. Предлога закона  
Чл. 4. и 5. Предлога закона мењају се чл. 9. и 10. Закона о Агенцији за 

приватизацију којима се детаљније уређују послови спровођења приватизације 
и контроле поступка приватизације, у складу са Законом о приватизацији. 
Наиме, Законом о приватизацији прописано је да Агенција нема више 
дискреционо право да одређује модел и метод приватизације већ је само 
предлагач, а одлуку о томе доноси министарство надлежно за послове 
привреде на основу критеријума које одређује Закон о приватизацији. Сходно 
изнетом, у обављању послова спровођења приватизације Агенција: предлаже 
министарству надлежном за послове привреде, модел и метод приватизације, 
као и мере за припрему и растерећење обавеза субјекта приватизације, 
објављује јавни позив за прикупљње писама о заинтересованости; прикупља 
податке о броју потенцијалних купаца субјекта приватизације; подноси предлог 
за покретање поступка стечаја, ако је испуњен један од стечајних разлога 
прописан законом којим се уређује приватизација и законом којим се уређује 
стечај; одређује критеријуме за учествовање у јавном прикупљању понуда са 
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јавним надметањем, услове продаје као и обавезе купца (инвестиције, 
социјални програм, континуитет пословања итд.), уз сагласност министарства 
надлежног за послове привреде; организује и спроводи поступак продаје 
капитала и имовине субјекта приватизације, као и поступак продаје моделом 
стратешког партнерства, у складу са законом. Чланом 5. Предлога закона мења 
се члан 10. Закона, па у складу са предложеним решењем Агенција за 
приватизацију у обављању послова контроле поступка приватизације 
проверава: испуњење обавеза купца из уговора о продаји капитала или 
имовине, испуњење обавеза стратешког инвеститора из уговора о стратешком 
партнерству; усклађеност програма за продају имовине са прописима о 
приватизацији; да ли је прилив средстава по основу извршене продаје у складу 
са уговором о продаји; пренос акција без накнаде запосленима. 

Члан 6. Предлога закона  
Чланом 6. Предлога закона мења се члан 11а став 1, како би се 

наведена одредба ускладила са интервенцијама у члану 6. Закона о Агенцији 
за приватизацију, која се односи на делатност Агенције у вези са продајом 
акција односно удела. Предметном одредбом врши се и усклађивање у члану 
11а став 5. Закона о Агенцији за приватизацију, са Законом о приватизацији 
чијим је чланом 17. став 7. прописано да се средства остварена продајом акција 
и удела после измиривања трошкова приватизације преносе на уплатни рачун 
власника капитала. 

Чл. 7. и 8. Предлога закона  
Чл. 7. и 8. Предлога закона мењају се одредбе чл. 11б и 11в, тако што се 

проширује надлежност Агенције при коришћењу права гласа по основу акција 
чији је законити ималац Фонд, како би се омогућило коришћење права 
несагласних акционара и дала могућност Агенцији да именује представника 
Фонда у органе управљања друштава у којима Фонд има више од 25% учешћа у 
капиталу. Изменама члана 11в ближе се уређује продаја акција у власништву 
Фондa и врши се усаглашавање метода продаје са одредбама Закона о 
приватизацији.  

Члан 9. Предлога закона  
Чланом 9. Предлога закона врши се усаглашавање у смислу да Агенција 

преноси без накнаде акције Фонда на лица која су у складу са прописом којим 
се уређује право на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују 
у поступку приватизације, стекла статус носилаца права. Сходно наведеном, а 
како Фонд послује у форми акционарског друштва, предмет преноса не могу 
бити удели већ акције. 

Чл. 10. и 11. Предлога закона  
Чланом 10. Предлога закона, мења се члан 11д и прописује да Агенција 

може поднети предлог за покретање стечајног поступка субјеката приватизације 
у случају постојања једног од стечајних разлога утврђених законом којим се 
уређује поступак приватизације и законом којим се уређује стечај, па измена 
наведене одредбе има за циљ усаглашавање са Законом о приватизацији. 
Чланом 11. Предлога закона, мења се члан 11ђ и прописује да Агенција 
покреће поступак ликвидације субјекта приватизације у складу са законом којим 
се уређује приватизација и законом којим се уређују привредна друштва, те да 
Агенција именује, контролише рад и разрешава ликвидационог управника, у 
складу са законом којим се уређује приватизација, па измена наведене одредбе 
такође представља усаглашавање са одредбама Закона о приватизацији. 

Члан 12. Предлога закона  
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Чланом 12. Предлога закона у члану 11е, даје се овлашћење Агенцији да 
може у име и за рачун продавца у границама овлашћења, да продаје сву 
имовину, и покретну и непокретну.  

Члан 13. Предлога закона  
Чланом 13. Предлога закона усаглашава се одредба члана 12. став 3. 

Закона о Агенцији за приватизацију, са одредбама закона којима се уређује рад 
јавних агенција. 

Члан 14. Предлога закона  
У члану 14. Закона о Агенцији за приватизацију којим се уређује рад 

Управног одбора мења се став 2. тачка 7) тако да Управни одбор Агенције за 
приватизацију доноси Програм за продају имовине у случају када га није донео 
надлежни орган субјекта приватизације у складу са законом којим се уређује 
приватизација, па и ова интервенција у тексту Предлога закона представља 
усаглашавање са одредбама Закона о приватизацији. Наиме, мења се одредба 
којом је било прописано да Управни одбор доноси програм приватизације 
односно програм реструктурирања субјекта приватизације, с обзиром да Закон 
о приватизацији више не познаје појмове „програм приватизације” и „програм 
реструктурирања”. Такође, делокруг послова које обавља Управни одбор 
Агенције за приватизацију, усаглашава се са одредбама Статута, и у том 
смислу допуњује новом тачком 8а) у складу са којом Управни одбор на предлог 
директора Агенције, одлучује о захтевима који су, у складу са прописима, 
Агенцији поднети ради давања сагласности. 

Члан 15. Предлога закона  
Чланом 15. Предлога закона, Закон о Агенцији за приватизацију 

допуњује се одредбама којима се регулише да за обављање послова давања 
сагласности у складу са законом којим се уређује приватизација, привредна 
друштва, стечај и задруге, директор Агенције образује једну или више комисија, 
с тим да се одредбом предложеног члана 15а прописује састав комисије, 
услови које члан комисије треба да испуњава, као и друга питања значајна за 
рад ове комисије. Чланом 15б прописује се да Комисију за контролу извршења 
обавеза купца, односно стратешког инвеститора из закључених уговора у 
поступку приватизације, образује министар надлежан за послове привреде.  

Члан 16. Предлога закона 
У члану 17а речи: „у складу са прописима којима се уређује та 

евиденција” бришу се. На овај начин врши се правно методолошка редакција 
текста. 

Члан 17. Предлога закона 
Чланом 17. Предлога закона брише се члан 17б према којем је Агенција 

дужна да у средствима јавног информисања и на сајту Агенције два пута 
годишње, закључно са 30. јуном односно 31. децембром текуће године за ту 
годину информише грађане о вредности имовине Фонда, структури имовине 
Фонда и осталим подацима од значаја за формирање цене акција. Наведено из 
разлога, што је Предлогом закона о изменама и допунама Закона о праву на 
бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку 
приватизације предвиђено брисање одредаба о укључивању акција 
Акционарског фонда на тржиште хартија од вредности. Како се одредба члана 
17б Закона о Агенцији за приватизацију односи на обавезу Агенције за 
приватизацију да информише грађане о вредности и структури имовине 
Акционарског фонда, као и другим подацима од значаја за формирање цене 
акција Фонда на тржишту хартија од вредности, а имајући у виду да је 
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предложено да се акције Фонда не укључују на тржиште хартија од вредности, 
наведена одредба губи свој основни смисао те се предлаже њено брисање. 

Члан 18. Предлога закона 
Интервенције у наведеној одредби имају карактер методолошке 

редакције текста.  

Члан 19. Предлога закона 
Овај члан Предлога закона уређује ступање на снагу, и то осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.  

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона нису потребна средства из буџета Републике 
Србије. 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ 
ПОСТУПКУ 

Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку, у складу са 
чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 
20/12 – пречишћен текст), како би се применом измењеног и допуњеног 
законског оквира ускладиле норме са новим Законом о приватизацији и 
омогућила потпуна примена. 


