реузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

а основу члана 82. став 3. Закона о приватизациїи („ лужбени гласник
бр. 83/14, 46/15 и 112/15),
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инистар привреде доноси

АВИЛНИK
ш

в

а
а

ва
в

ац

ћа

а

" лужбени гласник

а

в

ца
в

", брої 20 од 3. марта 2016.

Члан 1.
вим правилником утврђуїе се висина и врста трошкова приватизациїе коїе
сносе трења лица, а коїе министарство надлежно за послове привреде (у
дајем тексту: министарство) наплањуїе у висини стварних трошкова.
рошкове из става 1. овог члана сносе трења лица, односно субїекти
приватизациїе, задруге и купци у поступку приватизациїе, као и друга
правна и физичка лица коїа подносе захтеве министарству.
Члан 2.
исина трошкова из члана 1. овог правилника, утврђуїе се зависно од врсте
и износи:
1) у поступку приватизациїе моделом продаїе капитала за откуп продаїне
документациїе:
(1) 100.000,00

Д за микро и мала правна лица;

(2) 150.000,00

Д за средља правна лица;

(3) 250.000,00

Д за велика правна лица;

2) у поступку продаїе удела и акциїа у власништву кционарског фонда
методом їавног прикупјаља понуда са їавним надметаљем за откуп продаїне
документациїе:
(1) за уделе/пакете акциїа у вредности до 1.000,00
Д према последљем
завршном рачуну, цена продаїне документациїе їе 1.000,00
Д;
(2) за уделе/пакете акциїа у вредности од 1.000,00
Д до 10.000,00
према последљем завршном рачуну, цена продаїне документациїе їе
3.000,00
Д;

Д

(3) за уделе/пакете акциїа у вредности од 10.000,00
Д до 100.000,00
према последљем завршном рачуну, цена продаїне документациїе їе
10.000,00
Д;

Д

(4) за уделе/пакете акциїа у вредности їеднакої или вењої од 100.000,00
према последљем завршном рачуну, цена продаїне документациїе їе
20.000,00
Д.

Д

3) у поступку приватизациїе моделом продаїе имовине за откуп продаїне
документациїе:
(1) 150.000,00

Д за микро и мала правна лица;

(2) 200.000,00

Д за средља правна лица;

(3) од 300.000,00
4) за прихватаље

Д до 1.200.000,00

Д за велика правна лица;

рограма за продаїу имовине 40.000

Д;

5) у поступку преноса капитала без накнаде запосленима:
(1) за пренос капитала у складу са одредбама закона коїим се уређуїе
приватизациїа:
– 30.000,00

Д за микро правна лица;

– 40.000,00

Д за мала правна лица;

– 50.000,00

Д за средља правна лица;

– 70.000,00

Д за велика правна лица;

(2) за пренос капитала у складу са одредбама закона коїим се уређуїе право
на бесплатне акциїе и новчану накнаду:
– 50.000,00

Д за микро правна лица;

– 100.000,00

Д за мала правна лица;

– 150.000,00

Д за средља правна лица;

– 250.000,00

Д за велика правна лица;

6) у поступку по захтеву за даваље сагласности на одлуке предузења коїа
послуїу вењинским друштвеним капиталом и задруга у складу са законом
коїим се уређуїе положаї задруга 30.000,00
Д;
7) у поступку по захтевима за даваље сагласности на одлуке из члана 11.
редбе о поступку и начину реструктурираља субїекта („ лужбени гласник
”, бр. 52/05, 96/08, 98/09, 44/13, 59/13 и 83/14) 30.000,00
Д;
8) у поступку по захтеву за даваље сагласности на одлуке за коїе їе
привремени заступник капитала дужан да тражи сагласност у складу са
актом коїим се уређуїе поступаље лица коїа обавјаїу послове привременог
Д;
заступника капитала у субїектима приватизациїе 15.000,00

9) у поступку контроле извршеља уговорних обавеза:
(1) по захтеву за даваље сагласности за измену инвестиционе обавезе, за
отуђеље и оптерењеље основних средстава или имовине, за проширеље или
промену делатности и у другим случаїевима предвиђеним говором о
продаїи капитала, односно имовине или говором о стратешком партнерству:
– 30.000,00

Д за микро правна лица;

– 40.000,00

Д за мала правна лица;

– 50.000,00

Д за средља правна лица;

– 70.000,00

Д за велика правна лица;

(2) по захтеву за уступаље уговора:
– 50.000,00

Д;

(3) по захтеву за даваље сагласности за превремено плањаље купопродаїне
цене:
– 30.000,00

Д;

10) у поступку по захтевима за издаваље потврде:
(1) 15.000,00
Д за измирену купопродаїну цену у целости по уговору о
продаїи капитала/имовине;
(2) 7.000,00
Д за измирену рату купопродаїне цене по уговору о продаїи
капитала/имовине;
(3) 5.000,00

Д за статус привредног субїекта у поступку приватизациїе;

11) у поступку по захтевима за издаваље копиїе потврде 500,00

Д:

(1) о извршеном упису у евиденциїу носилаца права;
(2) о извршеном упису у евиденциїу запослених и бивших запослених.
Члан 3.
редства остварена наплатом трошкова у складу са овим правилником,
уплањуїу се у буџет епублике рбиїе преко прописаног уплатног рачуна
їавног прихода.
Члан 4.
Даном ступаља на снагу овог правилника престаїе да важи равилник о
трошковима коїе сносе трења лица пред генциїом за приватизациїу
(„ лужбени гласник
”, бр. 17/15 и 80/15).
Члан 5.
ваї правилник ступа на снагу наредног дана од дана обїавјиваља у
„ лужбеном гласнику епублике рбиїе”.
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