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ПРЕДСЕДНИКУ 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

На основу члана 161. Пословника Народне скупштине, на Предлог закона о 
изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју 
грађани остварују у поступку приватизације подносимо следећи:

У члану 17. Предлога закона о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне 
акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, речи: „31. 
децембра 2016. године“, замењују се речима: „31. децембра 2015. године“.

Чланом 27. Закона изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и 
новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Сл. гласник РС“, бр. 
30/10-9) било је предвиђено да Јавно предузеће „Електропривреда Србије” Београд, до 31. 
децембра 2010. године, промени правну форму и свој основни капитал искажу у акцијама.

Предлогом закона, рок за промену правне форме ЕПС-а и исказивање основног 
капитала у акцијама одређен је за крај 2016. године, а образложење уз члан 17. Предлога 
закона не садржи никакве посебне разлоге продужења рока, већ само констатацију: 
«Наведеном одредбом мења се рок за корпоративизацију ЈП „Електропривреда Србије”, 
јер је првобитни рок истекао.“.

Имајући у виду да се Предлогом закона промена правне форме и исказивање 
основног капитал ЕПС-а у акцијама одуговлачи без посебног образложења и да би 
грађани, у условима кризе, морали да чекају више од две године како би добили новчану 
накнаду и на тај начин исцрпели своје право на бесплатне акције, Амандманом 
предлажемо убрзање времена корпоративизације ЕПС-а.

А М А Н Д М А Н
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Такође, убрзано листирање ЕПС-а на тржишту капитала (заједно са ,,Телекомом“), 
донело би довољно добрих акција које би Београдска берза могла да понуди 
инвеститорима. Листирање ЕПС-а дало би замах посусталом тржишту капитала, с 
обзиром на то да је недостатак квалитетних финансијских инструмената једна од његових 
главних мана. Са капиталом од око 6 - 7  милијарди евра, ЕПС би био далеко највећа 
компанија на берзи, самим тим и са великом шансом за привлачење потенцијалних 
инвеститора, (ЕПС је највреднија компанија у Србији). Излазак на берзу значио би да могу 
да се купују акције "Електропривреде", а међу заинтересованим купцима су Руси, 
Американци, Немци.

Очекује се, према анализама у медијима, да би око 4,8 милиона грађана добило, 
сваки, по 10.000 динара новчане накнаде исплатом акција ЕПС-а. Колика ће тачно бити 
вредност акција, знаће се тек када ЕПС постане акционарско друштво. Незваничне 
процене су да ЕПС вреди између три и четири милијарде евра и по тој рачуници, која 
укључује ризик земље и ситуацију на берзи, грађанима би укупно припало 15% или око 
525 милиона евра.

Према нашем мишљењу, сасвим је довољан период до краја 2015. године да се утврди 
право стање ЕПС-а, оконча процес интерне реорганизације и изврши корпоративизација 
компаније -  односно њено превођење у акционарску форму, након чега би следило 
подношење захтева за листирање ЕПС-а на тржишту капитала. У условима садашњег 
живота грађана, решење предложено Амандманом -  да се убрза промена правне форме 
ЕПС-а и исказивање основног капитала у акцијама, добија пуни значај.
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ПРЕДСЕДНИКу 
НАРОДНЕ СКуПШТИНЕ

На основу члана 161. Пословника Народне скупштине, на Предлог закона 
о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану 
накнаду, подносимо

Амандманом се предлаже брисање члана 17. Предлога закона из разлога јер 
је бесмислено да Република Србија преко законодавног органа власти намеће сама 
себи обавезу која се подразумева. Модел процене вредности капитака на бази 
кориговане књиговодствене вредности не постоји већ 10 година, јер је од тада 
извршено усаглашавање са међународним књиговодственим стандардима.
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Члан 17. брише се.
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