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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ

01

Број:

46 - 2

29.05.2001.

године

НОВИ САД

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

БЕОГРАД

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаНОј

--.-----28.

маја

2001.

ПРИВАТ

скупштине

ине утврдила је АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О

АЦИЈИ, које вам у смислу члана

Републике

Србије

128.

("Службени

и

139.

гласник

Пословника Народне

РС",

бр.

18/91. -

пречишћени текст) достављамо на разматрање и одлучивање.
Поводом

утврђених амандмана

Скупштина Аутономне

Војводине одредила је за представнике ЧАНАК НЕНАдА,

Скупштине АП Војводине и

ФИЛИПОВ др ПРЕДРАГА,

Покрајине

председника

потпредседника

Скупштине АП Војводине.

Прилог: амандмани.

По овлашћењу председника
Скупштине АП Војводине,

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Марија жек~

fA

А ~
_

~\~Q

/',
I

~
'

..

,1:

I

"

'1'

,

;/

АМАНДМАНИ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О
ПРИВАТИЗАЦИ.ЈИ

АМАНДМАН

I '

1

у Предлогу Закона о приватизацији у члану

3.

у ставу

3.

на крају

реченице уместо тачке, ставља се запета и додају се речи: "изузев IШ

субјекше

йривашизације

Војводине,

за

које

liе

који

u.мajy

услове

и

седишше

йосшуйак

IШ

шеришорији

йромене

АЛ

власнишшва

друшшвеноi, односно државноi кайишала уредиши АЛ ВојводиlШ.

"

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

у приватизацији друштвеног и државног капитала у Србији мора се
водити рачуна о имовинском праву грађана Војводине.

друштвени развој до

1990. године није

Привредни и

био јединствена функција републике

нити су били јединствени извори финансирања изградње привредних
капацитета у Србији. Нису тачне оцене да се не зна ко је и како изградио
или створио ресурсе који су данас предмет приватизације. За све оцене о

имовинском праву грађана Војводине могу се наhи докази у одлукама
ИНСТИТУЦИЈа

које

су

одлучивале

о

инвестицијама

и

о

економском

и

друштвеном развоју Војводине.

Једни извори финансирања и фондови за изградњу су били у Србији

без покрајина, а други су били у покрајинама, односно финансијске изворе
за изградњ у привредних капацитета обезбеђИВали су искључиво грађани
Војводине. Зато приватизација тако настале имовине треба да обезбеди
исти принцип, односно да све последице приватизације и добре и лоше
сносе они грађани чијим је парама та имовина настала.

АМАН

ДМАН

11

у Предлогу Закона о приватизацији у члану

16.

став

5.

мења се и

гласи:

"Посшуiiак iiриваiiiизације може се йокренуши и иницијашивом

AieHquje,
opiaHa

минисШарсШва

надлежноi за

шеришоријалне ауШономије.

iiослове

iiривашизације

или

"

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Циљ подношења овог Амандмана је да поступак приватизације
може покренути поред Агенције и надлежног министарства и орган

територијалне аутономије, када се ради о субјектима приватизације који
имају седиште на територији АП Војводине.

у свајањем овог Амандмана не би се нарушио систем приватизације
у

Републици

Србији,

већ

би

и

у

овој

области

отпочео

процес

децентрализације.

АМАН

ДМАН

111

у Предлогу Закона о приватизацији у члану

"зе.мљишша" ставља се запета и

додају се речи

41.

у ставу

1.

: "зашiiiиши,

иза речи:

одрживоi

коришћења и унайређења живоiiiне средине ".

у истом члану у ставу

3.

уместо тачке на крају реченице ставља се

запета и додају се речи: "буџеiiiа iiiеришоријалне аушономије и буџеша
локалне самоуйраве у сразмери ушврђеној законом.

2

11

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Допуном става

1.

члана

Предлога

41.

Закона о приватизацији

предлаже се да уговор о продаји капитала, односно имовине

садржи и

одредбу о заштити, одрживог коришhења и унапређења животне средине,
а у складу са одговарајyhим прописима из области заштите и унапређења
животне средине.

Допуном

става

3.

истог

члана

омогyhило

би

се

да

и

буџету

територијалне аУТОНОМИЈе и буџету локалне самоуправе припадне

прихода

од

средстава

остварених

продаЈОМ

капитала

део

субјеката

приватизације чије је седиште на територији АП Војводине, а у сразмери
утврђеној Законом.

Наиме, како су субјекти приватизације изграђени и средствима
територијалне аутономије и локалне самоуправе, у складу са начелом

правичности део прихода од њихове продаје требало би по предложеном
решењу да припадне и буџету територијалне аутономије и буџету локалне
самоуправе, чиме би се оснажио материјални положај како на локалном
тако и на територијалном нивоу.

АМАНДМАН

у члану

IV

60. иза тачке 5) додаје се нова тачка 6)

која гласи:

"6) йосебноi йроЕрама развоја йривреде и зашшише' живошне
средине који доноси орЕан iiiеришоријалне аушономије, односно локалне
самоуйраве; и

".

Досадзшњз тачка

6) постаје тачка 7).

3

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предложеном допуном члана

60.

Предлога Закона о приватизацији

средства остварена од продаје капитала користила би се и за финансирање
посебних програма развоја привреде и заштите животне средине, а које
доноси орган територијалне аутономије, односно локалне самоуправе, а у

циљу развоја привреде и улагања у ревитализацију загађене и уништен е
животне средине Покрајине.

АМАНДМАН

Члан

61.

Предлога Закона о приватизацији се мења и гласи:

"Реiiубличком

ocuiypaIbe

V

фонду

надлежном

за

заiiослених уiiлaliује се износ од

iiензијско

10%

и

инвалидско

од уiiлaша йо основу

извршене йродаје каiiиШала.
Средсшва у висини од

5%

од уiiлаша йо основу извршене йродаје

каiiишала издвојиliе се за исiiлаliиваље накнаде лицима чија је имовина
национализована.

у корисш рачуна буџеша шеришоријалне аушономије уiiлаliује се

5%

од уiiлаше йо основу извршене йродаје каiiишала, йрема седишшу

субјекша iiривашизације, а за намене из члаllа

60.

шачка

6)

ово:; закона.

у кориcйi рачуна буџеша локалне са.моуЙраве уiiлаliује се

5%

од

уiiлаiuе йо основу извршене йродаје каiiишала, йрема седишшу субјекша
iiривашизације, а за намене из члана
Средсјива

за

финансираље

60.

шачка

6)

ШРOluкова

ово:; закона.
сйровођеља

йродаје

издвојиliе се у висини љихово:; реалноi износа.

Влада

Реiiублике

Србије

ушврђује

висину

средсшава

за

финансираље йодсШицаља развоја и враliаље дуiова чији је обвеЗНllК
или iаранш Реiiублика Србија, и одређује друiе намене из члана

шачка

намена,

7)

60.

ов02 закона, као и висиllУ средсшава за фиllансираље ШllX

уз йредходно

iiрибављено мишљење opiaнa

аушономије . "

4

i"iiеришоријалне

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Изменом члана

61.

Предлога Закона о приватизацији опредељује се

проценат који би се уплаћивао по основу извршене продаје капитала, а у
корист буџета територијалне аутономије и буџета локалне самоуправе.

Остварена средства буџета користила би се за посебне програме
развоја привреде и заштите животне средине у Покрајини.

Предложеним Амандманом омогyhило би се да Влада Републике
Србије

уз

предходно

прибављено

мишљење

органа

територијалне

аутономије утврђује висину средстава за финансирање подстицања развоја
и враћање дугова чији је обвезник или гарант Република Србија, и

одређује друге намене из члана

60.

тачка

средстава за финансирање тих намена.

5

7)

овог закона, као и висину

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ПРЕДЛОГА
ЗАК{}IIAО.ПРИВАТИЗАЦИ.ЈИ

У КОЈИМА СЕ ПРЕДЛАЖУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
Члан

3.

Предмет приватизације је друштвени односно државни капитал

тексту: капитал), у предузећима и другим правним лицима

(

(

у даљем

у даљем тексту:

субјекти приватизације), ако посебним прописима није другачије одређено.
у

поступку

приватизације

може

се

продати

имовина

или

део

имовине

субјекта приватизације, односно поједини делови субјекта приватизације.

Одредбе овог закона примењују се на субјекте приватизације који имају
седиште на територији Републике Србије, НЗЈ!зенна~кте прнватнзшщје
који имају седнште Шl тернтщшјнА)ттонпмне...Покрајнне Војводине, за које

Iw

УСЛDве н IШстJШ1lК-lIJ1DМ~_1lШlJ:ННШIВa друштвeuог, односно државног

К1ШНIшш.ур.еднтнА.,vтономнаПnкрајнна Војво,днна.
Предмет приватизације не могу бити природна богатства и добра у општој
употреби, као добра од општег интереса.

Члан

16.

Поступак приватизације покреће се иницијативом надлежног органа субјекта

приватизације (у даљем тексту: иницијатива за приватизацију) и припремом
проспекта за приватизацију (у даљем тексту: проспект).

Иницијатива

за

приватизацију у

смислу

овог

закона јесте

акт

субјекта

приватизације којим се изражава намера за спровођење приватизације и
доноси се у писменој форми.

Иницијатива за приватизацију доставља се организацији синдиката у субјекту
приватизације, а запослени се о томе обавештавају на начин утврђен општим
актом субјекта приватизације.

Иницијатива за приватизацију са проспектом доставља се Агенцији у року од
пет дана од дана њеног доношења.

ТТ~~·

.ипЈ;тунак

приватнзаlЩ/е

•

А

.

може ...Ј:е.нљокренУТИ ~ lIНIllЩ/аТНВОМГeIЩНJе,

мнннстарства надлежнor за лш:лшre_НРНШlIизшщје ИЛИ органа. тернторlfiалне
аутономије.

I
f

у случају из става

5.

овог члана субјект приватизације дужан је да у року од

седам дана од дана пријема иницијативе за приватизацију достави проспект
Агенцији.
Члан

41.

Уговор о продаји капитала односно имовине садржи одредбе о: уговорним

странама, предмету продаје, уговореној цени,

року плаhања, коришhењу

земљишта, заштнтн, одржнвог карншliшыlн унапређења жнвотне среднне и
друге одредбе о којима се споразумеју уговорне стране.

Уговор о продаји капитала односно имовине субјекта приватизације продате
методом јавног тендера и јавне аукције сматра се закљученим кад га потпишу
купац, субјект приватизације и Агенција.

Средства остварена од продаје капитала у поступку приватизације уплаhују се

на уплатни рачун буџета Републике Србије.fi.yџета тернтордјЯЛlНiаутономще
нfiдreтl.l ЛDкалне С8МOJЛIl1Ше$_СЈШЗМернЈ'ТВpljeнnj Законом.

Члан

60.

Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације користе се
за финансирање:

1)

републичког фонда надлежног за пензИЈСКО и

инвалидско

осигурање

запослених;

2)
3)
4)
5)
6)

подстицање раЗВОЈа;
исплаhивање накнаде лицима чија је имовина национализована;

враћања дугова чији је обвезник или гарант Република Србија;

.

.

трошкова продаЈе у поступку приватизаЦИЈе;

ПDсебног лрйграмаР1lЗlШj1lпрнвреде н заштнте жнвотне _среднне КDjН
доноси оргактернтордјалнеаутоношgе f1ДШJйШ ЛDкалнеCJlМJ1}'npaв~

7)

других намена.

Члан

61.

Републнчком фондушщлежном. ЗL. пен:щјско Я.ЈШвалндско

осигураље

з8ШЈWеннх Ј'Ллaliyр_.се нзнос ОД ЈООЈЈ. ад уплата пп OCHf1В}' нзвршене продаје
капнтала.

Средства УВНСНННDд_5%ОД]'ПЛllI1l_1If1 основу нзвршене Jlf10дајекаl1НТала

нздвајнJreсеЗJlшљсплаћнвање_

накнаде.

.дНЦнма

Ч4ia.---ie-- нмавнна

шщнонаЛНЗОВ8НJL

у корист рачуна буџета тернторЩалне аутономије уплаћује се
ШL

основу

нзвршене

5% од уплате

' калнтала,
1
:
, '
продаЈе
... према
седншту
СУиЈекта

прнватнзацнје,а ЗJlнамене НЗЧШlШl6D.Т1Lчка6) .oВflI' закона.

2

$

~ЈШјЈлcrJ11PLУН1LfiДlета дШШЛне самоуправе уплаћује се

.

5% ад ..vллате по

бi' а
основу нзвр~ llJ1I1ДНje кanнтала~ према. седншту СУ'Ј~npнваТНЗlЩНJе~

ЗJLНJJЛНШe_Jfi_ЧШШJLnfL..т1l!IКJllДшшr ЗJlКJlШl.

Средства за фннансирање трошкова спровођења продаје нздвЩнЬ.е се)'
вnсннн њиховог реалног износа.

Вл1lД1l .Рен~блнке_ Србије .}'.твр!Ј.ур

ВНСННЈ'J:f1eДстава_ЗJL- финансираље

подстнцаљаразвоја н вpaliaњe ,дугова wфtје обвезннк нлв гарант Рeuублнка

Србцја, н.одЈНФ-уј.е_дрЈТ-е..ШlМ.е~ нз !:IШШ1L1ifl тачка ДJНJflr

закона~ као н

внrнну средrтава за фННllнснраље ТnХ Haм.eнa~ Ј'З. npеДХОДНfl .. npнбављено
МННШЈЫЈњ..е_орпшаI.epнтарнјllЛн.е llJ'ТJШD~

3

'.

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА

О АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ

Осниваље
Члан

1.

Оснива се Агенција:1а lIРИl:lёiТЮ,1Цију {у даље:,. Tcr,::cTj' : ЛП:::{ЦIф'.) Р~Щ!1
прОМОВИС<НЫ1, 1111Ј'1ЦЈ'1р,йvа, ,:;"рv;;vђ~::,::. ~~~:~~:P~:'!~ !!C'r:-ту'1'tc~ ттгttП::lТlП:lТIијс.
Правни статус

Члан

2.

Агешrија послује у складу са прописима о јавним службама.

Агепција има својство правног лица, са правима, обаве}ама li .. ~>
одгонорI-юстима утврђсню..f овим законом и стаlУТОМ.
Агенпнја H~fa жиро рачун .
Седишт('

Члан

3.

СС.1.ИllI т е Агенције је у Ьсограду .
Организационе јеДИНllце

Чла1l4.
Агенција може п~ати организационе јСЈ\ИНИl.tс нан седишта АгеIЩИЈС у
складу са статутом .

Средства за осниваље и рад Агснције
Члан

5.

Средства за осшшање Агенције обезбеђују се из:

i)

6уиста Ре:пуб.ЈЋКС Србије;

2)

понација,

прилога

и

спонзорства

llоыаћнх

и

страних

правних

и

фнзичких лиuа.

СреДС1Ђа за рад АгеШlllје обе:~беl)ују се :из:

1)
2)

прихода које оствари обанљањем послова из своје надлежности;

~онаЩIJа,

прилога

и

спонзорства

до~iаћих

и

страних

правних

и

државног

\f

физич.ки:'\. ЮiЦ<i;

3)

;l.руги:х IlЗвора, у складу са законом .

Послови АЈ'енције

Члан
Аl'енција
ДРУI1l

1 i:lеног

ООilRља

делатност

6.
посредоваља

у

продаЈИ

кашпа.1а и Н~ЮБнне у поступку приватизаШfЈС, као И послове:

1) промоције прИБатизаuнјс~
иницирања П'р1гпат}~заЦ!!Је ;

2)
3)

спровођења приватизаuије;

4)

"ошголе поступка I1IН1НЮ нзаШlJе.

~

.

Члан
,Т

:т

7.
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1) информ~ше јавност о субјектима приватизације;
2) едукује јавност о приватизацији;
3)

даје информације о потенцијалним купцима, капиталу, производима,

услугама н радној снази на Домаћем ТРЖlшrгу;

4)

обавља и друге послове у складу са зако.цом

Члан

I:f статутом.

8.

у 1)f5~Ј\.1Ъ!\Н:>У !!Q~ЈЈ('I:t?-.а ~Я~П!~Г::Щ,~ r.rГt-fЈ'ЩТИ1~щпје Агеl-lЈП:lјя :

1) покреће иницијативу заспровођење поступка приватизације;

2)
3)

покреће иницијативу за израду програма реструктурирања;

ошашава

проспект

субјекrа

приватизације

у

средствима

Јавно г

информисања;

4) прикупља

податке

о

броју

потенцИЈалних

купаца

субјекта

шжваТП1а
ТlПlе:
.t:
• .,

Ј

5)

обавља и друте послове у СКЈЩII,y са законом и статутом.

Члан

9.

у обављаљу послова спровођеља приватизације Агенrшја :

1) одређује мето.ц приватизације у субјекту приватизације;

2)

.

.

.

оргаНИЗУЈе и спроводи поступак продаЈе п)rrем Јавног тендера;

3) предлаже тендерској комисији избор liајповољ:није понуде~
.
-.
.
4) оргаНИЗУЈе поступак продаЈе путем Јавне аУlЩИЈе;

5)

по потреби припрема документацију за приватизацију методом јавног
ТСlЩера) програм приватизације односно nporpaM реструктурираља;

6)

организује поступак продаје акција пренстих на Акцијскн фонд ;

7) спроводи реструктурирање у поступку приватизације или упућујс захтев
llадлсжном

органу

да

спроведе

реструктурирање

у

поступку

IIривати:зације;

8) обједињује и чуна )..(окументацију и податке о спроведеним Јавним
тендерима и јавним ау.кцијама;
(\'

"./)

с

ооавља

11

друп:

11U(;.JlUHe

у СКШ\.ДУ са законом и статутом.

Члан

10.

У обављаљу послова контроле поступка приватизације АгеIIШIја
проверава:

1) процењену вредност капитала или имовине субјекта приватизације:
2) усклађеност програма приватизације или програма рес.~руктугирања са .
прописима;

3) да ЛИ Ј1е !!DИЛИВ ~Рf>_ПСТ.авя
....

--..------.--

-

n•.- O

O"Uf\tly
'"' ..... _~

1А'~ВРШ1рие
,. .....
"'~-"''''д'' С'"
_"'1. П"ОIТ"3;'"
.a.i-'
~1..J.

.;....I.,'tLJ"

Ј

Ј,'\..,,1(.1.

У

(1.

)'то:вором о llродаји;

4) изврwеље уговора о продаји;
5) пренос акција без накнаде запосленима;

6) евиденпrрање акција у Приватизационом регистру .
у обављању послова контроле поступка приuатнзйцијс Агенција.

обавља и дру[е ПОСлове У складу са законом и стаТУ'I ОМ.

1

,;..

Члан 11~

О недостацима yrврђеmП4 у . nоступ:к}' КQНТРОле. из 'Ј,ЈДI,~а.. ) О.
закона

Агенција

обавеШтава

Мlшис.:тарство

Ш!,ЦЈ1СЖНО

:щ

Q'RQr

I!OCJJOBC

приватизаUИЈе.

Органи
Члан

12.
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Чланове ynpaBHOl' одбора и наДзорног одбора имёнуј~ и р~зреlJlаDа
. :;. :. .
. .

Влада Републике Србије.

Ч;{анови управно!' и надзорног одбора, као и дирек~ор именуј)' се на
период од четири године.
·. ;.

___ . 1 ' )
'").Јla.n 1 Ј.

ТТ

Управни одбор има председника и четири члана.

Управни одбор:

1) доноси статут Агенције;
2) доноси програм рада;
3) . доноси годишњи програм
4) усваја финансијски план;
5)

приватизације;

)'{;ваја извештај о fюсповању;

6)

усваЈа завршни рачун;

7)

доноси

програ!>1

привалваЦИЈС

OДHO~HO

Ilr\)l'pii~1p~cTpyKlyplip(Hba

субјекта приватизације у случајеВlIыа утврђt:НИМ законом

КОЈИ:>.t

r.:e

уређује приватизација;

8) доноси опште акте;
. 9) доноси пословник о раду;
l{)) обавља и друге послове утврђене законом и статутом .
Одлуке из става 1. та'1 . 1) до 6) овог чланci 'до'iюсе се уз саС1f\СIЮСТ
R!laдe РепуБЈ1и.!-:е СрБЈ~је .
Члан
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14.
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Надзорни одбор:

1,) прегледа завршни рачун и lIЗВtштаје о 110СJIОllању и утврђује да ~11l lY
t:ачињени у складу са прописима;

.

2) доноси пословник .о раду;.

3)

:. , '

обавља и друге послове утврђене законом и статутом

О

резултатима

изврше1l0Г

надзора,

наДЗОРНII

од60Р

Аl ' еНIЩЈС

тро.месечно обавсштава министарство надлсжно за послове приватизације

које у року од: 15 дана 'од :дана пријема.' извештаја обансiliтава Владу
Републике Србије.

r
ОБРАЗЛОЖЕЉЕ
"
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Ј.

Уставни основ за)iОН.9.ш.е~с Закона 'о Агенцији за' Тtр1tватизацију Републике
Србије садржан' је 'У'"одредби Чnаliа '72. став 1. тачка7. YcraBa РепуБЈiике
Србије према којој Република Србија, уређује и обезбеђује систем јавних

служб{i,~ ,
п

.. Ао

. . . i ..

..
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Материја

...,4._

својинске

трансформације

Је

у

претходном

периоду

бшra

реry.тшсан!!. З~Ј«()RО?wf о услnвима П поступку претварања друштвене својине у

друге оБЈ1И1(е својине (»Сл. гласник Р.с.« бр..

48/91. 75/91, 48/94 и 51/94) и

Законом о својинској трансформацији (»Сл. гласник Р. с.« бр .

32/97 и

10/2001).
Иако су декларативно оба закона промовисала процес промене власничке
структуре привреде, : суштинске промене економског амбијента су изостале,

.

.

пре свега услед чиљеН1ще да НИЈе ПОСТОЈало Јасно политич.ко опрелељсња да

се процес l1РИ1~атизације доследно СПРОflел.е . чак и у случајеRима у којИI\1а су

законска

решења

омогућавала

радикал:нији

приступ

нривати:~аЦ!1ји:

непостојање пратећих институција и изостанак регулатцвних ~Iеханизама у

областима од значаја за спровођеље процеса приватизације, услощшн ~y
њено споро одвијаље. Салдо укущюг процеса ТРЮIЗIщи;је привреде Србl1ј<:: је
услед тога негативан, шrо се одражава на укупно економско стање у коме се

. .".... ':' :

земља налази, стандард становништва и пеРСПСh-rиве раЗВОЈа.

Имајући у ВIЩУ претходно, Влада Републике Србије и МИНl1старство за
привреду и приватизацију определили су се да убрзаним тсъ.lПсг~~. ,, 1<.реигају

законска

решеља . која

ће

омогуtщДI

стварање

еф~I:<аснр.Ј;· I1РЈ~~редног

амбијента. Ка ТОМ циљу усмерен . је-и Закон о приватизацијi-i, .K oji1M Сё
напушта концепт радничког акциоџџр~ва и бесruщ}ле. поделе акција и УВОДИ
концепт ВJIп.сm~ке структуре која фаворизује ефикасно уп'рављање и пропају
капитала. Искуства земаља Централне и Исто'rnе Европе п о казују ла је за
успешност

оваквог

концепта

приватизације

неопходно

lIocTojafut;

специјализоване институције, која се појављује у улози art.HTa који у име

државе обаВљз.';.crpучне послове везане за плсщираље, оргаlШЗОВ~tње и
контролу процес3, ·nри:ватизаЦИЈе.

,. ' .' .

у том циљу : 'l1редлаже : се И доношење Зако«а, којим се оснива Ап:нција ' Щ

приватизацију (у даЉем тексту: Агенција), као правно лице које у име државе
промовише, иницира, :уnрављq.., спроводи И контролишс законит-о.СТ IIроцсса

приватизације. Агею.щја има за задатак да) преко својих crРУЧUIfХ служби ,
обезбеди

ефикасну

реализацију

послова

приватизације

у

оквиру

снојс

надлежности, да перманентно информ:ише и едукује јавност о рсзултю има Il

начину ОДБИЈаља процеса приватизације, као и да КОIIТРОЛШllС законитост

поступака приватизације. Активности Агенције lf ЊСllа структура осмишљсни

су тако да омогуће да се промена власничке структуре привреде обави на

1
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Промоција йосШyUка йpuваuшзацuје
Уз члан

t

'.

7.

Послови промоције приватизације утврђеmt су чланом 7. тач'Ке 1) до 4,
r") o--~- --_ .... 0=.......... - ,...- ~_"""'r"'I"I'Y~'" П" 1\..,.....,.." .... ...:1);. T.rи~",n,.".tzrrr .... ;":''D'U'I''\r-.,.. t\ f''\lh~Р,:.....т'Ц"
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едукује јавност о

приватизадији, даје ' ~формациј~ о купц~ма, ' кanиталу,

производима, услугама ~ радној сн~зи на Домаћем тржИшiy: и 'обавља друге

. послове у с:кл:аду са з~t..:оџоr..1, Статугом
" ИЛИ .одлука~ia Владе Републике
.
'.'
.
Србије.
'
..
.
,

",

Суштина . по~л·ова промоције, како. :~y. дсфИRи~ани чшi.ном .1,. је у смањењу
ИНВ(%'ТИЦИОНОГ ризика nyrем агрегирања информацИја И: њиховог rшасирања
свим .заинтерес6ваним субјектима у rЈ>Qцесу..пр~ва!изације. Имајући у ВИДУ

да Агенција преД субјектима приватизацИје и КУliцИма наступа у име и за
p~P·lYII

држав~,

приваЧiзације,

те

она

да

се

мора

у

!Ьој

концентришу

БИnI у . cт~њy да

а'КТИВности

обезбеди

!!оcrупак~.

п?авоврсмсно Ii

објективно информисање СВИ?\. заиь:тсрссованих Пр'ав:впх 11 фИЗliчюrx):шца о
ситуацији на трЖИUIТУ, стању и току' процеса приватизације и активностима
учесника у поступку приватизације.

Такођё, . СХО)1НО ' начеЛИ.\1З јавности и тр.анспарентности закона КОЈИМ се·
урёђујё ' hр~{ваr~tзаn:llј'а;; ПО1!·ребно је да јавност аЮ1!В!!О уче-ствује у процесу

:tJривзтизацијс, теда! с<t:: права запослених и гp~aHa) дефиниса~а заКОНО~i
којим се урсђ)је ПРl!ватизација, на јасан и недвосмислен ' начин пренесу до
заинтересованих појединаца.

Инuцuрање ЙОСШУЙКQ uрuвашuзацuје
Уз '1ЛЙll 8.
Л. генцнја је о.субјекат на чију иницијативу ОТПОЧ"'1iње поступак ПIшватпзацнје

код субјекта - приватизације.
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ИНИЦИЈативу за приватизацију.

.
у оквиру послова иницирања поступка приватизације, Агенција оглашава

проспект субјС1.'Та прив~тизације у сред~вима јавног информисаља и
прикупља податке о броју потенцијалних купаца HaKQHii :истека рока за
огпашавање проспекта, у складу са Законом којим се уређује приватизација.
Поред ових, Агенција обавља и друге послове у складу са Законом, статутом

ИЈIИ на основу одлука Ђладе У~hу6лkкё Ср6йј'с'

.

.

Сџ.ровођење йосшуйка йрuвашиэације
.! ~.; '

Уз ЧЛан
'l:IJ1ali

9..

9.

:

~/

'. "" ,

Закона у C1~aBY

1.

;.!

тачкаrу1а

приватизације.

Агенција одређује метод приватизације, оргаИИЗЈ~е поступак продаје путем
јавног тендера и јавне аукције и спроводи поступак продаје путем јавног
теllдерi1 .

..
А

•

•

••

'~

l '

•

'.:

Ал~нција је дужна да, у складу са законом којим се уређује пр~ватизација)
након прије.ма nисмсI:ПiX . изјава . о заинтер'хсован?~и за КУI10ВЩ!У Ј;<аПl1'.сала
r·

-- ':""о"'!. -

-

_

___ _

_ _ _ _ _ _ _ .: _ _ _

_

,.. .......

,.

.IY'Y'''" . . . . _ .. :r.... "' .....,.,.... ".yy.. ;.o

Т';I"'\У,."l'ћJ:>'"r " .Г'\ ,....

или имовине ~уuЈt;КН11ll-'иl:Si1~n.)ё1Цt1ЈG. VoЦ~An Ј'ш... Ј.vА·. l~Ј:'XL'ОО'l ...~'цџLЈ ... 'nv ..1Ј............ Ј.џvЈ.

сУбј~а и по потреби припрема документацију за .јавни тендер, програм
приватизације
комплетираља

у

оквиру

аукције

неопходне

и

nporpaM реструктурирања.

до~ущације,

или

пријема

Након

програма

приватизације ми р~уктурирања, Arенција доставља податке потребне за
учетће на јавном Teнд~py, односно аукциј~ и објављује јавни ПОЗИD за учешће

јавном тендеру или јавној ·аукцији.

.

у даљем току спровођеља поступка " приваТИЗ~1ЏIЈ~,
·OnT.. tт"'1.J'"Т"H'~

""~4~""'.A · "''''''Y~-

Arенција прима и

'r<'vпйпй . пn()пењviе
Ј1()сrтеле
JТOHVne
.ПnUVnl".
......... _Jt"""'II- -ПnТРЯ1ТП;ЯЛНU-X
... - - ----""\ --Ј- --- ... -- - -- .I ----- -' ~ " Ј..'
."
., :"', .
, ,; :
.
Ј' О
•

I

. Н чvна
..1

тсндерсъ.Ј' . документацију. Након изувршене процене 'дос~елих понуда,
Агенција доставља ТС1Щерској комисији предлог избора најповољщ[јс понуде.

Овим чланом је утврђено да Arенuија организује и спроводи пОступак јавног

. тендера.

и продаје .акција пренетих на Аю.wјски фОIЩ путем јавног тендера

или јавнеау:кције .. Та;IWђе~ Агеџцијаспрщюди реc.rРУКТУРИР/:iње у поступку
прю~аТЕзациј~

КImупуђује

~яхтеR

надлежном

органу

да

спровспе

реструктурираље у поcтyIIК)' приватизације, у оквиру кога одређује метод
продаје каrurrала И имо~Иле.

Уколико
треће:м

Агенција не повери
лицу,

онда

Је

она

вршеље
обавезна

с-"тручно-консултативннх
да

спроведе

те

послова

и . неОПХQдне

административно-техничке послове у поступку приватизације.

Поред ових, Агенција обавља и друге послове дефинисане Законом, статутом

или ОДЛУI(ама Владе Републике Србије .
Коншрола йосшуuка йрuваUiuЗацuје
УЗ Ч-Щ1(

10.

У ПОСЛОlШ:--iа контроле

ноступака

поступка приват изације, Агенција врши контролу

при,Д?-ПIЗ.ациј.е,

ка() . што . : су: .. ј'СЈ<Л,ађс:н.С)ст

процене

врс)щос:ти

каIiИl' (lПЈ. ~i,;}~I !r:\t1CD~nre, ·nporp3~. fa· ПРliВ~Тl~З~~~I-!ј~ I-i прсгра~~lа: ре~-rрук!уру.!ра!ьа

,.. ..

са проrrnсима.

Након потпиеив.аља . утовора о
извршење.УГОВОР&<9 продаји.

... .
продаји, . Arенuија

контропище, прилив

".,;

у оквиру модел~ ,преноса државног д..дРУllПвеног капитала без накнаде, у

складу са З.аконом· којим се уређује приватизација, Агенција контролише

yc~aђeHOCT преноса· тих аКЦИlа са законом којим се урёђујс приватизација 11
њихово ев.идентирање у Пр~ватнзационом регистру .

Поред ових, Агенција обавља и друге послове у складу са Законом, ~TaTYTOM
или на основу одлука Владе Републике Србије .

Чланом

11 .

3акопа угврђује се обавеза АЈ'снције да о недостаllима К()ЈИ су

евентуално на(;тали · а Агенција у ПОl.;.IјПКУ контроле то утврди, о томе

обавести министраство надлсжно за послове приватизације које ћс предузети
даље мере у ,окв'Иру ,свој~; законских овлашћења.
\'

Ступаље на снагу

~iТIaH

21.

предвиi)а да јакон ступа на снагу · осмог дана од дана од дана

објаnЉИ1~ања у Службеном гласюrку Републике Србије.

IV

ПРОЦЕНА

ИЗНОСА

ФИНАНСИЈСКИХ

СРЕДCfАВА

ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
Да би Ат'енција могла да отпочне са радом, потребно је да у року од седам

ј.(i:Йiё1 од дана

i~~)НОШбња статута ,

БУДЕ УШiСЫ-ia У судски РСТИСПiР КОД

надлеЖllОГ привредног суда.

За извршаваље овог закона потребно је обезбедити средства за почетак рада

8

