
З А К О Н 
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 и 30/10), 
у члану 1. став 1. речи: „који се води у складу са Законом о приватизацији 
(„Службени гласник РС”, бр. 38/01, 18/03 и 45/05)” бришу се.  

Члан 2. 

У члану 10в став 2. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) акција и удела субјеката приватизације пренетих на Фонд у складу са 
прописима којима се уређује приватизација.” 

У тачки 2) речи: „15% капитала исказаног у акцијама” замењују се речју: 
„капитала”. 

Члан 3. 

У члану 10д после става 1. додају се нови ст. 2, 3. и 4. који гласе:  

„Агенција заступа Фонд у поступку пред судовима и другим државним 
органима и врши друге послове у складу са законом и актима Фонда. 

Агенција користи право гласа по основу акција, односно удела у 
власништву Фонда у складу са законом. 

Агенција по основу акција, односно удела у власништву Фонда, може да 
користи право несагласног акционара, у складу са законом којим се уређује 
правни положај привредних друштава.”  

Члан 4. 

У члану 10ђ став 8. тачка 4) мења се и гласи:  

„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 одребама 
закона којим се уређује приватизација;” 

Тачка 6) мења се и гласи: „усваја шестомесечни извештај о пословању 
Фонда и годишњи финансијски извештај Фонда”.  

У тачки 8) после речи: „пословник о свом раду” додају се запета и речи: 
„правила пословања за обављање послова у име и за рачун Фонда и друге акте 
значајне за рад Фонда.” 

Члан 5. 

У члану 10е став 2. тачка 3) брише се.  
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Члан 6. 

У члану 11. после заграде додају се запета и речи: „односно пренетих 
Фонду.”  

Члан 7. 

Члан 12. мења се и гласи: 

„Члан 12. 

Агенција продаје акције односно уделе из члана 10в овог закона који су 
пренети Фонду, 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. 

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

Члан 8. 

Назив члана и члан 14. мењају се и гласе:  

„Услови претварања јавних акционарских друштава у акционарска 
друштва чије акције нису укључене у трговање на регулисаном 
тржишту, односно мултилатералној трговачкој платформи у 
смислу закона којим се уређује тржиште капитала и промена 

правне форме акционарског друштва у друштво са ограниченом 
одговорношћу 

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:  
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1) окончања поступка продаје свих акција тог друштва у складу са овим 
законом;  

2) окончања поступка исплате Фонда у случају да је Агенција у 
обављању послова у име и за рачун Фонда користила право несагласног 
акционара.” 

Члан 9. 

У члану 15. став 2. брише се.  

Досадашњи став 3, постаје став 2. 

Члан 10. 

У члану 19а став 3. брише се.  

Члан 11. 

У члану 19в ст. 1. и 2. бришу се. 

У ставу 3. који постаје став 1, после речи: „за прву продају бесплатних 
акција”, реч: „Фонда” брише се. 

У ставу 4. који постаје став 2, речи: „из става 3.” замењују се речима: „ из 
става 1.” 

У ставу 5. који постаје став 3, после речи: „прву продају акција” реч: 
„Фонда” брише се. 

Члан 12. 

Члан 19г брише се.  

Члан 13. 

Ступањем на снагу овог закона Фонд наставља са радом у форми 
акционарског друштва чијим акцијама се не тргује на регулисаном тржишту 
хартија од вредности и на пословање Фонда сходно се примењују прописи 
којима се уређује правни положај привредних друштава.  

Члан 14. 

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Уредба о поступку и 
начину продаје акција и удела у власништву Акционарског фонда методом 
јавне аукције („Службени гласник РС”, број 72/10).  

Члан 15. 

Трошкови брокерских услуга падају на терет буџета Републике Србије за 
бесплатне акције чију прву продају носилац права изврши до 31. децембра 
2016. године. 

Члан 16. 

Београдска берза не обрачунава и не наплаћује накнаду за прву продају 
бесплатних акција која се изврши до 31. децембра 2016. године. 

Централни регистар не обрачунава и не наплаћује накнаду за 
салдирање прве продаје бесплатних акција која се изврши до 31. децембра 
2016. године. 



- 4 - 

Члан 17. 

Оснивач Јавног предузећа „Електропривреда Србије” Београд дужан је 
да обезбеди да овo предузећe промени правну форму и свој основни капитал 
искажe у акцијама одређене номиналне вредности на основу кориговане 
књиговодствене вредности капитала до 31. децембра 2016. године.  

Члан 18. 

Подзаконски акт за спровођење овог закона донеће се у року од 90 дана 
од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 19. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.  


