
На основу члана 29. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју 

грађани остварују у поступку приватизације („Службени гласник РС”, брoj 123/07) 

и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка и 101/07), 

Влада доноси 
 

У Р Е Д Б У 

 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

И БИВШИХ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НА ПРЕНОС АКЦИЈА БЕЗ 

НАКНАДЕ 

 

 

Члан 1. 

У Уредби о поступку евиденције запослених и бивших запослених који имају право на пренос 

акција без накнаде („Службени гласник РС”, број 3/08), у члану 3. после става 2. додају се ст. 3, 

4, 5, 6. и 7. који гласе: „У евиденцију запослених и бивших запослених за лица лишена пословне 

способности, поред података из става 2. овог члана, уписују се и подаци о старатељу и то: 

презиме, име родитеља и име; јединствени матични број грађана (ЈМБГ); адреса стана; назив 

органа који је донео одлуку и број одлуке о постављењу старатеља. 
У евиденцију запослених и бивших запослених могу да се упишу и запослени и бивши 

запослени који су право на акције, односно уделе без накнаде остварили у складу са Законом о 

својинској трансформацији („Службени гласник РС“, бр. 32/97 и 10/01) и Законом о 

приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05 и 123/07) ако по основу тако 

стечених акција, односно удела нису остварили право на дивиденду, односно добит или на део 

стечајне или ликвидационе масе и ако тим акцијама, односно уделима нису располагали. 

 
Запослени и бивши запослени из става 4. овог члана уз пријаву за упис у евиденцију запослених 

и бивших запослених подносе потврду предузећа о стицању акција, односно удела без накнаде, 

као и потврду предузећа да није остварило права из става 4. овог члана или оверену изјаву 

запосленог или бившег запосленог да није остварио та права ако је предузеће односно 

привредно друштво престало са радом, као и оверену изјаву запосленог или бившег запосленог 

да је сагласан да се те акције пренесу Акцијском фонду. 
Потврда из става 5. овог члана издаје се на обрасцу који прописује Национална служба за 

запошљавање. Образац 1- Изјава запосленог или бившег запосленог да није остварио право на 

дивиденду, односно добит или на део из стечајне или ликвидационе масе и да није располагао 

добијеним акцијама, као и Образац 2- Изјава запосленог или бившег запосленог да је сагласан 

да се акције, односно удели по 

основу којих није остваривао право на дивиденду, односно добит или на део из стечајне или 

ликвидационе масе и да није располагао добијеним акцијама пренесу Акцијском фонду, 

одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део.” 

 

Члан 2. 

 



У члану 7. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: „Бивши запослени који је лишен 

пословне способности пријављује се 
преко старатеља.” Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5. 

 

Члан 3. 

У члану 8. после става 2. додаје се став 3. који гласи: „Ако је запослени или бивши запослени 

који је непокретан или се налази на извршењу заводске санкције обавестио о томе Јавно 

предузеће ПТТ саобраћаја „Србија” или Националну службу за запошљавање, а преминуо је пре 

него што је уписан у евиденцију запослених и бивших запослених, његов упис у евиденцију 

запослених и бивших запослених спроводи се на основу извода из матичне књиге умрлих.” 

 

 

Члан 4. 

У члану 9. тачка 1) после речи: „шест месеци” додају се речи: „или потврду о поднетом захтеву за 

пријем у држављанство Републике Србије”. У тачки 3) после речи: „ књижице” додају се речи: „ 

и потврду о радном стажу”. После става 1. додају се ст. 2, 3, 4 и 5. који гласе: „Потврду из става 1. 

тачка 3) овог члана издаје за запослене и бивше запослене предузеће за чије се акције 

пријављују а за пензионере Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, на обрасцу 

који прописује Национална служба за запошљавање. Старатељ, преко кога се у евиденцију 

запослених и бивших запослених уписује бивши запослени који је лишен пословне 

способности, поред доказа о бившем запосленом из става 1. овог члана подноси на увид и: 

 

1) своју личну карту; 

2) правоснажну одлуку суда о лишењу пословне способности 

подносиоца пријаве; 

3) решење надлежног органа старатељства којом је постављен да врши дужност старатеља 

подносиоца пријаве. 
Привремено расељена лица са Косова и Метохије достављају на увид личну карту и 

легитимацију расељеног лица или зелени картон. 
Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, привремено расељена лица са Косова и Метохије која 

не поседују радну књижицу, односно која нису у могућности да прибаве потврду о радном стажу 

приликом пријављивања достављају изјаву у којој се наводе разлози због којих то лице не 

поседује радну књижицу, односно није у могућности да прибави потврду о радном стажу.” 

 

 

Члан 5. 

После члана 10. додаје се члан 10а који гласи: „Члан 10а Акције, односно удели који су предмет 

изјаве о давању сагласности из члана 3. став 5. ове уредбе преносе се Акцијском фонду. 

 

3 
Пренос акција из става 1. овог члана врши се на основу решења Агенције којим се акције са 

власничког рачуна хартија од вредности даваоца изјаве преносе на власнички рачун Акцијског 

фонда. Решење из става 2. овог члана доставља се регистру надлежном за вођење рачуна хартија 



од вредности. Када је предмет изјаве о давању сагласности удео решење на основу којег се врши 

пренос права на удео доставља се органу надлежном за вођење регистра привредних субјеката.” 
 

Члан 6. 

 

У члану 13. речи у загради: „члан 7. став 3” замењују се речима: „члан 7. став 4”. 

 

Члан 7. 

 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 
 
 
 
 

05 Број: 
 
 
 
 

У Београду, 
 

 

ВЛАДА 

ПОТПРЕДСЕДНИК 


