ИНСТРУКЦИЈЕ
за уплату накнаде трошкова у складу са Правилником о трошковима приватизације
које сносе трећа лица пред министарством надлежним за послове привреде
(„Службени гласник РС“, број 20/2016).
Накнаду трошкова уплатити на рачун број: 840-30948845-53 у одговарајућем
износу и са одговарајућим позивом на број одобрења, из прегледа који следи:
ПРЕГЛЕД
врсте и износа трошкова, у складу са Правилником о трошковима приватизације
које сносе трећа лица пред министарством надлежним за послове привреде, као и
позива на број одобрења, који је потребно попунити приликом уплате одређене
накнаде.
СВРХА УПЛАТЕ
ЗА ПРИХВАТАЊЕ ПРОГРАМА ЗА ПРОДАЈУ
ИМОВИНЕ
У ПОСТУПКУ ПРЕНОСА КАПИТАЛА БЕЗ
НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА
За пренос капитала у складу са одредбама закона
којим се уређује приватизација
за микро правна лица
за мала правна лица
за средња правна лица
за велика правна лица
За пренос капитала у складу са одредбама закона
којим се уређује право на бесплатне акције и новчану
накнаду
за микро правна лица
за мала правна лица
за средња правна лица
за велика правна лица
У ПОСТУПКУ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ
САГЛАСНОСТИ на одлуке предузећа која послују
већинским друштвеним капиталом и задруга у складу са
законом којим се уређује положај задруга
У ПОСТУПКУ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ
САГЛАСНОСТИ на одлуке из члана 11. Уредбе о
поступку и начину реструктурирања субјекта
(„Службени гласник РС”, бр. 52/05, 96/08, 98/09, 44/13,
59/13 и 83/14)
У ПОСТУПКУ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ
САГЛАСНОСТИ на одлуке за које је привремени
заступник капитала дужан да тражи сагласност у складу
са актом којим се уређује поступање лица која обављају
послове привременог заступника капитала у субјектима
приватизације

ПОЗИВ НА
БРОЈ
ОДОБРЕЊА

ИЗНОС
у динарима

72-01-03

40.000,00

71-02-01-1
71-02-01-2
71-02-01-3
71-02-01-4

30.000,00
40.000,00
50.000,00
70.000,00

71-02-02-1
71-02-02-2
71-02-02-3
71-02-02-4

50.000,00
100.000,00
150.000,00
250.000,00

03-03

30.000,00

03-04

30.000,00

03-06

15.000,00

СВРХА УПЛАТЕ
У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
По захтеву за давање сагласности за измену
инвестиционе обавезе, за отуђење и оптерећење
основних средстава или имовине, за проширење или
промену делатности и у другим случајевима
предвиђеним Уговором о продаји капитала односно
имовине или Уговором о стратешком партнерству
за микро правна лица
за мала правна лица
за средња правна лица
за велика правна лица
По захтеву за уступање уговора
По захтеву за давање сагласности за превремено
плаћање купопродајне цене
У ПОСТУПКУ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ПОТВРДЕ
За измирену купопродајну цену у целости по уговору о
продаји капитала/имовине
За измирену рату купопродајне цене по уговору о
продаји капитала/имовине
За статус привредног субјекта у поступку
приватизације
У ПОСТУПКУ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ
КОПИЈЕ ПОТВРДЕ
За издавање копије потврде о извршеном упису у
евиденцију носилаца права
За издавање копије потврде о извршеном упису у
евиденцију запослених и бивших запослених

ПОЗИВ НА
БРОЈ
ОДОБРЕЊА

ИЗНОС
у динарима

24-07-01-1
24-07-01-2
24-07-01-3
24-07-01-4
24-07-02

30.000,00
40.000,00
50.000,00
70.000,00
50.000,00

24-07-03

30.000,00

26-08-1

15.000,00

26-08-2

7.000,00

06-08-3

5.000,00

71-02-03

500,00

71-02-03

500,00

