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едакциїски пречишњен текст

а основу члана 6. став 4. акона о приватизациїи („ лужбени гласник
”,
бр. 83/14 и 46/15) и члана 42. став 1. акона о лади („ лужбени гласник
”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –
, 72/12,
7/14 –
и 44/14),
лада доноси

о условима, начину и поступку спровођеља продаїе капитала
великих субїеката приватизациїе методом їавног прикупјаља
понуда
" лужбени гласник

", бр. 56 од 26. їуна 2015, 31 од 25. марта 2016.

I.
редмет
Члан 1.
вом уредбом прописуїу се услови, начин и поступак спровођеља продаїе
капитала великих субїеката приватизациїе (у дајем тексту:
) методом
їавног прикупјаља понуда.
оїмови
Члан 2.
оїедини поїмови употребјени у ової уредби имаїу следење значеље:
1) заинтересовано лице їе потенциїални подносилац понуде за
у
поступку їавног прикупјаља понуда (у дајем тексту: аинтересовано
лице);
2) изабрани саветник їе лице изабрано од стране министарства
надлежног за послове привреде (у дајем тексту: инистарство)* или
, у складу са прописима, ради извршаваља одређених задатака и
пружаља помоњи инистарству*, омисиїи за спровођеље продаїе
капитала, односно акциїа и радної групи за координациїу у поступку
приватизациїе
у складу са закјученим уговором;
3) подносилац понуде їе лице коїе їе поднело обавезуїуњу понуду у другої
фази поступка їавног прикупјаља понуда;

4) поступак їе продаїа їавног капитала, односно акциїа
прикупјаља понуда (у дајем тексту: оступак).
* лужбени гласник

методом їавног
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адлежност за покретаље и спровођеље приватизациїе/ оступка
Члан 3.
риватизациїа
методом їавног прикупјаља понуда покрење се
инициїативом ладе о продаїи їавног капитала, односно акциїа
.
родаїу їавног капитала, односно акциїа
наведеног у ставу 1. овог
члана организуїе, спроводи и контролише инистарство* у складу са
чланом 7. акона о приватизациїи и овом уредбом.
* лужбени гласник
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Ђ

сниваље и састав Комисиїе и

адне групе

Члан 4.
року од пет дана од дана доставјаља
инициїативе за покретаље
оступка, лада доноси одлуку о образоваљу комисиїе за спровођеље
оступка (у дајем тексту: омисиїа) и радне групе за координациїу
активности током оступка (у дајем тексту: адна група).
длуком из става 1. овог члана, лада ближе утврђуїе делокруг послова коїе
обавјаїу омисиїа и адна група, време на коїе се образуїу, рокове у коїима
подносе извештаїе о свом раду, састав, начин рада и друга питаља везана за
љихов рад.
омисиїа има пет чланова. омисиїу чине три представника ладе, їедан
представник репрезентативног синдиката
и їедан представник
.
колико у
постоїи више од їедног репрезентативног синдиката,
синдикати споразумно бираїу їедног заїедничког представника.
редседник омисиїе и заменик председника
осниваљу омисиїе из става 1. овог члана.
редседник

омисиїе се именуїу одлуком о

омисиїе сазива и председава седницама

омисиїе.

ворум за одржаваље седница омисиїе постоїи ако су присутни лично или
телефоном, наїмаље три члана. омисиїа доноси одлуке вењином гласова
свих чланова, при чему сваки члан има їедан глас.
омисиїа сачиљава записник о свом раду.
рої чланова адне групе одређуїе се одлуком ладе из става 1. овог члана.
еднице адне групе се одржаваїу по потреби у току оступка.
адна група, између осталог, доставја извештаїе и препоруке омисиїи на
захтев омисиїе, координира рад свих тела, служби и лица у вези са

активностима везаним за оступак, укјучуїуњи и вођеље преговора и
комуникациїу са аинтересованим лицима.
Јавно прикупјаље понуда
Члан 5.
родаїа їавног капитала, односно акциїа
спроводи се методом їавног
прикупјаља понуда, у две фазе, на начин предвиђен овом уредбом.
Ч

III.

рипрема поступка їавног прикупјаља необавезуїуњих понуда
Члан 6.
акон подношеља инициїативе за приватизациїу
у складу са овом
*
уредбом, инистарство и адна група спроводе припрему за
приватизациїу
коїа, подразумева:
1) испитиваље тржишне заинтересованости за приватизациїу
,
укјучуїуњи започиљаље прелиминарних разговора и даваље обавештеља о
аинтересованим лицима;
2) закјучиваље уговора о чуваљу поверјивих података са
аинтересованим лицима;
3) предузимаље других мера коїе су потребне ради успешне продаїе;
4) припрему документациїе за їавно прикупјаље понуда.
* лужбени гласник
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окументациїа за їавно прикупјаље понуда
Члан 7.
окументациїу за їавно прикупјаље понуда чине документациїа за прву и
документациїа за другу фазу оступка.
Започиљаље поступка їавног прикупјаља понуда
Члан 8.
року до 30 дана од дана подношеља инициїативе за приватизациїу
у
складу са чланом 3. став 1. ове уредбе, инистарство* обїавјуїе їавни
позив за прикупјаље необавезуїуњих понуда за учешње у оступку.
авни позив из става 1. овог члана садржи податке прописане чланом 18.
акона, као и евентуалне услове за учешње у оступку.
авни позив из става 1. овог члана се обїавјуїе на интернет страници
инистарства* и наїмаље у їедном дневном високотиражном листу коїи се
дистрибуира на целої териториїи епублике рбиїе, а може бити обїавјен и
у другим средствима информисаља у земји или иностранству.
* лужбени гласник
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IV.
оставјаље документациїе за прву фазу

оступка

Члан 9.
аинтересована лица коїа намераваїу да учествуїу у првої фази оступка,
инистарству* подносе захтев за доставјаље документациїе за прву фазу
оступка, у року од 20 дана од дана обїавјиваља їавног позива из члана 8.
став 1. ове уредбе.
окументациїа за прву фазу

оступка садржи:

1) информативни меморандум о
, коїи садржи финансиїске, правне и
пословне информациїе о
, као и друге информациїе коїе могу бити од
значаїа за аинтересована лица;
2) уговор о чуваљу поверјивих података коїи се закјучуїе између
аинтересованог лица и
, осим уколико уговор о чуваљу поверјивости
података ниїе раниїе закјучен у складу са чланом 6. ове уредбе;
3) упутства за подносиоце понуде у првої фази їавног прикупјаља понуда,
коїа садрже:
(1) општи преглед

оступка їавног прикупјаља понуда;

(2) услове и рокове учешња у првої фази

оступка;

(3) форму и садржину необавезуїуњих понуда;
(4) захтеве у погледу инвестиционог програма, привременог пословног
плана или социїалног програма, уколико їе применјиво;
(5) основне информациїе садржане у їавном позиву из члана 8. ове уредбе;
(6) износ депозита коїи треба да буде уплањен за учешње у другої фази
оступка;
(7) критериїуме за избор понуђача коїи ње бити позвани да учествуїу у
другої фази оступка;
(8) друге информациїе коїе могу бити од интереса за аинтересована лица и
4) друге информациїе и документациїу уколико їе потребно.
инистарство* доставја документациїу за прву фазу оступка свим
аинтересованим лицима коїа испуљаваїу услове за учешње наведене у
їавном позиву и коїи потпишу уговор о чуваљу поверјивости података са
.
инистарством* и/или са
* лужбени гласник
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оставјаље необавезуїуњих понуда
Члан 10.

а основу їавног позива из члана 8. ове уредбе, необавезуїуње понуде
доставјаїу се инистарству* у складу са документациїом за прву фазу
оступка и овом уредбом.
* лужбени гласник
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ок за доставјаље необавезуїуњих понуда
Члан 11.
ок за доставјаље необавезуїуњих понуда їе 30 дана од дана обїавјиваља
їавног позива.
длука о учествоваљу у другої фази
понуда

оступка їавног прикупјаља

Члан 12.
року од 14 дана од истека рока за доставјаље необавезуїуњих понуда,
омисиїа применом критериїума коїи су предвиђени упутством за
подносиоце понуде у првої фази їавног прикупјаља понуда утврђуїе листу
подносилаца понуда коїи ње бити позвани да учествуїу у другої фази
оступка (у дајем тексту: дабрани понуђачи).
омисиїа, адна група и инистарство* податке о подносиоцима
необавезуїуњих понуда и садржини љихових понуда чуваїу као поверјиве.
* лужбени гласник
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V.
оставјаље документациїе за другу фазу

оступка

Члан 13.
омисиїа доставја листу дабраних понуђача инистарству*, након чега
инистарство* позива дабране понуђаче да учествуїу у другої фази
оступка.
колико се након истека рока за подношеље необавезуїуњих понуда
инистарству* обрати лице коїе испуљава услове из їавног позива,
инистарство* ње, на основу одлуке омисиїе, позвати то лице да учествуїе
у другої фази оступка, коїе се сматра дабраним понуђачем са листе
подносилаца понуда из члана 12. ове уредбе ако прихвати позив
инистарства*.
дабрани понуђач коїи жели да учествуїе у другої фази оступка мора да
одговори инистарству*, у року од 14 дана од дана приїема обавештеља о
статусу дабраног понуђача, да ли прихвата позив да учествуїе у другої
фази оступка и захтева документациїу за другу фазу їавног прикупјаља
понуда.

инистарство* доставја документациїу за другу фазу їавног прикупјаља
понуда свим дабраним понуђачима у року од седам дана од дана (приїема)
захтева и уплате накнаде одређене у документациїи за їавно прикупјаље
понуда.
окументациїа за другу фазу їавног прикупјаља понуда садржи:
1) упутство за подносиоце понуда коїа су позвани од стране
да учествуїу у другої фази оступка, коїе садржи:

инистарства*

(1) услове учешња у другої фази оступка їавног прикупјаља понуда,
укјучуїуњи услове за приступ информациїама потребним за израду
диїагностичког извештаїа о
и начин комуникациїе са инистарством*,
, омисиїом и адном групом;
(2) форму, садржину и рок за доставјаље обавезуїуњих понуда;
(3) критериїуме за рангираље и одабир обавезуїуњих понуда;
(4) друге информациїе коїе могу да буду од интереса за учеснике у другої
фази оступка;
2) нацрт уговора о купопродаїи капитала са прилозима и друге акте коїи се
односе на продаїу капитала, уз упутство о начину преговараља истих,
уколико їе применјиво и
3) друге информациїе и документациїу.
* лужбени гласник
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ретходна провера правног и финансиїског стаља и комуникациїа са
дабраним понуђачима
Члан 14.
току друге фазе оступка, односно пре рока за доставјаље обавезуїуњих
понуда, адна група координира процес претходне провере правног и
финансиїског стаља са
и процес комуникациїе са дабраним
понуђачима.
ок за доставјаље обавезуїуњих понуда
Члан 15.
бавезуїуње понуде се доставјаїу у складу са документациїом за другу фазу
їавног прикупјаља понуда и овом уредбом.
ок за подношеље обавезуїуњих понуда не може бити крањи од 60 дана и
дужи од 180 дана од доставјаља листе дабраних понуђача инистарству*
у складу са чланом 13. став 1. ове уредбе.
* лужбени гласник
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епозит за доставјаље обавезуїуњих понуда

Члан 16.
ре доставјаља обавезуїуњих понуда у складу са чланом 15. ове уредбе,
дабрани понуђач їе дужан да положи депозит у износу и у складу са
инструкциїама наведеним у документациїи за їавно прикупјаље понуда и да
достави доказ о таквом плањаљу заїедно са обавезуїуњом понудом.
епозит се може положити уплатом у новцу или у облику банкарске
гаранциїе.
слови поврањаїа депозита одређуїу се документациїом за їавно
прикупјаље понуда.
ве банкарске трошкове депозита сноси подносилац понуде.
колико депозит положен уплатом у новцу буде врањен у року, подносилац
понуде нема право на камату на депозит.
овлачеље понуда
Члан 17.
однета понуда се може повуњи, писаним обавештељем коїе мора бити
примјено наїкасниїе три дана пре истека рока за подношеље обавезуїуњих
понуда.
овучена понуда, у наїкрањем року, врања се неотворена подносиоцу
понуде.
случаїу да понуда буде повучена у року из става 1. овог члана, уплањени
депозит подносиоцу понуде врања се у року од 30 дана од дана приїема
писмена коїим їе понуда повучена.
родужеље рока за подношеље обавезуїуњих понуда
Члан 18.
инистарство*, на предлог омисиїе, продужава рок за подношеље
обавезуїуњих понуда и то наївише за 60 дана, о чему у писаної форми
обавештава све дабране понуђаче.
инистарство* одређуїе ново време и уколико їе потребно место отвараља
понуда, о чему шаје писмено обавештеље у складу са ставом 1. овог члана.
случаїу продужеља рока за подношеље обавезуїуњих понуда у складу са
ставом 1. овог члана, период важеља вењ положеног депозита у форми
банкарске гаранциїе мора бити сходно продужен.
* лужбени гласник
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еблаговремене, непотпуне или неважење понуде
Члан 19.

омисиїа отвара понуде наїкасниїе їедан радни дан након истека рока за
подношеље понуда и првенствено утврђуїе љихову потпуност и вајаност у
складу са документациїом за їавно прикупјаље понуда. омисиїа може да
дозволи подносиоцима понуда да исправе техничке грешке у своїим
понудама уз услов да такве грешке буду исправјене у року од пет радних
дана од отвараља обавезуїуњих понуда.
еблаговремене, непотпуне и неважење понуде коїе нису на време
исправјене не разматраїу се.
еблаговремене понуде се не отвараїу и инистарство* их на предлог
омисиїе врања подносиоцу понуде у року од седам дана од дана приїема, уз
примерак формалног обавештеља да їе понуда неблаговремена.
инистарство* на предлог омисиїе врања непотпуне и/или неважење
понуде коїе нису на време исправјене подносиоцу понуде у року од седам
дана од истека рока за отвараље обавезуїуњих понуда, уз примерак
формалног обавештеља да їе понуда непотпуна, са прецизираљем
недостаїуњих елемената или да ниїе испунила услове наведене у
документациїи за їавно прикупјаље понуда уз навођеље услова коїи нису
испуљени.
случаїу неблаговремене или непотпуне понуде понудиоцу се врања
уплањени депозит у року од 30 дана од дана истека рока за приїем
обавезуїуњих понуда.
* лужбени гласник
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цена обавезуїуњих понуда
Члан 20.

омисиїа, уз помоњ адне групе, прегледа и оцељуїе обавезуїуње понуде,
укјучуїуњи цену, услове продаїе, инвестиционе обавезе (уколико их има),
обавезе социїалног програма (уколико их има) и коментаре на уговор о
продаїи капитала, односно акциїа након чега омисиїа сачиљава ранг листу
обавезуїуњих понуда у складу са критериїумима наведеним у їавном позиву.
року од 14 дана од дана отвараља обавезуїуњих понуда, омисиїа утврђуїе
ранг листу обавезуїуњих понуда и обавештава инистарство* о ранг листи.
случаїу да постоїи само їедна важења, обавезуїуња понуда, такав понуђач
постаїе наїбоји понуђач (у дајем тексту: аїбоји понуђач) у складу са
чланом 21. ове уредбе.
колико омисиїа не усагласи ранг листу обавезуїуњих понуда дужна їе да у
року из става 1. овог члана о томе обавести инистарство* и у писаної
форми достави оцене и образложеље садржине обавезуїуњих понуда, са
посебним навођељем разлога услед коїих омисиїа ниїе усагласила листу
обавезуїуњих понуда.

року од четири дана од приїема обавештеља из става 4. овог члана
инистарство* обавештава подносиоце понуда коїи су доставили
обавезуїуње понуде, доставја им коментаре и позива их да ревидираїу своїе
обавезуїуње понуде и те ревидиране обавезуїуње понуде доставе
инистарству*.
инистарство* утврђуїе рок за доставјаље ревидираних обавезуїуњих
понуда, коїи може бити до седам дана од дана обавештеља инистарства*
из става 5. овог члана. дредбе члана 19. ове уредбе и става 1. овог члана
се сходно примељуїу на доставјаље ревидираних обавезуїуњих понуда.
* лужбени гласник

, брої 31/2016

бавештеље о наїбојої понуди и позив на преговоре
Члан 21.
року од седам дана од дана приїема обавештеља из члана 20. став 2. ове
уредбе, инистарство* обавештава понуђача чиїа їе понуда у поступку
продаїе капитала
оцељена као наїповојниїа да їе изабран за аїбојег
понуђача у писаної форми. избору аїбојег понуђача инистарство* у
писменої форми обавештава и све друге подносиоце понуда.
року од пет дана од дана доставјаља обавештеља подносиоцима понуде у
складу са ставом 1. овог члана, инистарство* позива аїбојег понуђача
на преговоре у цију закјучеља уговора о продаїи капитала, односно акциїа
коїи їе наїмаље толико повојан за продавца као онаї из обавезуїуње понуде
аїбојег понуђача и приложене документациїе, уз навођеље места и
времена започиљаља преговора.
* лужбени гласник

, брої 31/2016
реговори
Члан 22.

адна група, уз помоњ изабраних саветника, води преговоре са аїбојим
понуђачем и доставја омисиїи на сагласност коначан текст уговора о
продаїи капитала, односно акциїа.
ок за окончаље преговора и усаглашаваље текста уговора о продаїи
капитала, односно акциїа їе 30 дана од дана отпочиљаља преговора уз
могуњност да омисиїа донесе одлуку о продужељу тог рока за наївише
десет дана.
еуспех преговора
Члан 23.
колико се уговор о продаїи капитала, односно акциїа не закјучи са
аїбојим понуђачем под условима и у року одређеним чланом 22. ове
уредбе, омисиїа доноси одлуку коїом се преговори проглашаваїу

неуспешним. колико омисиїа прогласи да преговори нису успели, о своїої
одлуци без одлагаља обавештава инистарство*.
року од пет дана од приїема обавештеља из става 1. овог члана,
инистарство* позива подносиоца понуде чиїа їе понуда следења на ранг
листи да започне и спроведе преговоре у цију закјучеља уговора о
продаїи капитала, односно акциїа на начин предвиђен чланом 22. ове
уредбе.
колико на ранг листи ниїе преостала ниїедна важења понуда,
инистарство* доноси одлуку да се їавно прикупјаље понуда проглашава
неуспелим сходно члану 25. ове уредбе.
* лужбени гласник

, брої 31/2016
ласништво купца
Члан 24.

акон потписиваља уговора о продаїи капитала, односно акциїа аїбоји
понуђач стиче власништво над капиталом
на начин, под условима и у
роковима утврђеним уговором о продаїи капитала, односно акциїа и
позитивним прописима.
оништеље процеса и проглашеље поступка неуспелим
Члан 25.
инистарство* на предлог омисиїе може своїом одлуком да поништи
поступак їавног прикупјаља понуда у било коїе време, све до потписиваља
уговора о продаїи капитала, односно акциїа са аїбојим понуђачем.
колико не постоїи ниїедна важења обавезуїуња понуда или ниїе поднета
ниїедна необавезуїуња понуда или уколико више не постоїи ни їедна понуда
на ранг листи сходно члану 23. ове уредбе, инистарство* доноси одлуку
коїом проглашава їавно прикупјаље понуда неуспелим.
длуке наведене у овом члану се одмах доставјаїу лади и свим
учесницима у поступку приватизациїе и обїавјуїу се на интернет страници
инистарства* и наїмаље у їедном дневном високотиражном листу коїи се
дистрибуира на целої териториїи епублике рбиїе, а могу да буду
обїавјене и у другим средствима информисаља у земји или иностранству.
* лужбени гласник

, брої 31/2016

Брисан је назив изнад члана 26. (види члан 2. Правилника - 31/2016-11)
Члан 26.
Брисан је (види члан 2. Правилника - 31/2016-11)
VII.

Ш
рошкови

Члан 27.*
редства остварена наплатом трошкова у поступку їавног
прикупјаља понуда, уплањуїу се у буџет епублике рбиїе преко
прописаног уплатног рачуна їавних прихода.*
сим средстава из става 1. овог члана, сваки учесник у поступку
їавног прикупјаља понуда сноси своїе трошкове коїи произлазе из
љеговог учешња у поступку їавног прикупјаља понуда.*
* лужбени гласник

, брої 31/2016
укоб интереса
Члан 28.

односилац понуде у поступку їавног прикупјаља понуда за
, као и
било коїи од акционара, власника, чланова управног одбора, запослених,
директора подносиоца понуде, као ни потомци у правої линиїи без
ограничеља и бочної линиїи до трењег степена сродства, брачни или
ванбрачни друг или родитеј наведених лица не може да буде ангажован у
поступку їавног прикупјаља понуда од стране ладе у било ком своїству
нити може да буде члан омисиїе или адне групе.
тупаље на снагу
Члан 29.
ва уредба ступа на снагу наредног дана од дана обїавјиваља у
„ лужбеном гласнику епублике рбиїе”.
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