На основу члана 17. став 1. тачка г) Закона о приватизацији државног капитала у предузећима (“Службени
гласник Републике Српске”, број 51/06) и члана 2. тачка 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 3/97, 3/98 и 29/00), Влада Републике Српске, на сједници од 14. септембра
2006. године, д о н и ј е л а ј е

ПРАВИЛА
ПРОДАЈЕ ЗАПОСЛЕНИМ У ПРЕДУЗЕЋИМА

Члан 1.
Правилима продаје запосленим у предузећу (у даљем тексту: Правила) прописују се поступак и
организација приватизације државног капитала методом продаје запосленим у предузећу (у даљем тексту:
ЕSOP).
Члан 2.
(1) Продаја државног капитала путем ЕSOP-а врши се у случају када законом овлашћени продавац (у даљем
тексту: Продавац) оцијени да се таквом приватизацијом могу постићи циљеви утврђени Законом о
приватизацији државног капитала у предузећима без обзира на претходно одобрени метод приватизације.
(2) Предмет приватизације методом ЕSOP може бити дио или цијели износ државног капитала у предузећу.
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Члан 4.
У смислу ових правила, запослени који имају право на куповину државног капитала су:
а) запослени у предузећу који су закључили уговор о раду на неодређено вријеме и који такав статус имају
најмање 12 мјесеци прије подношења писменог захтјева из члана 7. ових правила,
б) лица која су била запослена на неодређено вријеме у предузећу најмање 12 мјесеци и која имају
незастарјела потраживања по основу неисплаћених нето плата, у случају када се врши финансијско
реструктурисање са конверзијом њихових потраживања у акције.
Члан 5.
ЕSOP се може извршити само ако учествује најмање 30% од укупног броја запослених у предузећу из члана
4. тачка а).
Члан 6.
(1) Продаја државног капитала ЕSOP методом може се вршити закључивањем појединачних уговора са
запосленима или са друштвом које је основано од стране запослених ради куповине државног капитала.
(2) Друштво из претходног става се оснива као друштво капитала у складу са Законом о предузећима и
посебним прописом који регулише оснивање ових друштава.
Члан 7.
(1) Поступак продаје ЕSOP методом покреће се на основу писменог захтјева, потписаног од стране
запослених, који се доставља Продавцу и који садржи:
а) назив предузећа,
б) списак запослених који намјеравају да купе државни капитал,
в) приједлог појединачног броја (проценат) акција, односно удјела који се купују,
г) рок отплате,
д) изјаву о спремности да се прихвати програм финансијског реструктурисања предузећа, који се усагласи
између запослених и Продавца, ако тренутни финансијски положај предузећа захтијева спровођење таквог
програма,
ђ) име овлашћеног заступника за преговоре за Продавцем, ако није формирано посебно друштво од стране
запослених.
(2) Иницијатива за куповину државног капитала методом ЕSOP обавезно се објављује на огласној табли
предузећа и најмање у једном дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске, са позивом да
се лица из члана 4. ових правила пријаве у року од 30 дана од дана посљедњег објављивања.
Члан 8.
Програм финансијског реструктурисања предузећа подразумијева све законске поступке који се
предузимају у циљу успостављања стабилног финансијског положаја предузећа.
Члан 9.
(1) Да би се спровео поступак продаје методом ЕSOP, обавезна је ревизија посљедњег годишњег
финансијског извјештаја предузећа.

(2) Ревизијом из претходног става утврђују се за све билансне позиције разлике између вриједности које су
исказане у финансијским извјештајима и вриједности које се требају исказати у складу са Међународним
стандардима финансијског извјештавања и Међународним рачуноводственим стандардима.
Члан 10.
(1) Књиговодствена вриједност капитала предузећа утврђена након евидентирања у пословним књигама
установљених разлика у складу са чланом 9. ових правила и евентуално спроведеног поступка смањења
основног капитала у складу са законом, основа је за формирање продајне цијене државног капитала.
(2) Књиговодствена вриједност капитала предузећа по акцији утврђује се тако што се књиговодствена
вриједност капитала из става 1. овог члана подијели са бројем редовних акција предузећа које су у оптицају.
(3) Основна продајна цијена једне акције израчунава се тако што се књиговодствена вриједност капитала по
акцији из става 2. овог члана умањи за 30% општег попуста.
Члан 11.
(1) Након спроведеног поступка из чл. 9. и 10. ових правила Продавац доноси програм, односно предлаже
Влади Републике Српске (у даљем тексту: Влада) усвајање програма финансијског реструктурисања предузећа
у складу са чланом 16. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима.
(2) На основу усвојеног програма из претходног става овог члана, надлежни орган Инвестиционо-развојне
банке Републике Српске даје инструкције за гласање представницима државног капитала Републике Српске на
скупштини акционара предузећа које је предмет реструктурисања и у органима управљања у предузећима која
имају потраживања према предузећу код ког се спроводи финансијско реструктурисање, а чија се потраживања
могу конвертовати у капитал.
Члан 12.
(1) Право на додатно стицање акција државног капитала без накнаде у вриједности 30% уписаног капитала
у поступку емисије запослени могу остварити ако програм реструктурисања предузећа укључује емисију по
основу:
а) конверзије њихових потраживања у капитал или
б) повећања основног капитала уплатом у новцу од стране запослених.
(2) Право на стицање државног капитала, у складу са ставом 1. овог члана, остварује се под условом да
запослени учествују у куповини државног капитала који се приватизује методом ЕSOP.
(3) Број акција државног капитала који се стиче без накнаде утврђује се на начин да се вриједност уписаног
капитала у поступку емисије из става 1. овог члана подијели са књиговодственом вриједности капитала по
акцији из члана 10. став 2. ових правила.
(4) Пренос власништва над акцијама државног капитала из става 1. овог члана у Централном регистру
хартија од вриједности врши се истовремено са регистрацијом емисије по основу конверзије потраживања или
повећања основног капитала сразмјерно учешћу у емисији.
(5) Власништво над акцијама државног капитала из става 1. овог члана запослени стичу сразмјерно учешћу
у емисији.
(6) У случају да се код утврђивања броја акција по запосленом у складу са ставом 5. овог члана утврди
разломљени број акција, примјењује се Упутство за заокруживање акција изражених у децималним бројевима
(“Службени гласник Републике Српске”, број 49/05).
Члан 13.
(1) Износ државног капитала који се може продати запосленом не може бити већи од износа педесет
просјечних мјесечних нето плата који је он остварио у посљедњих шест мјесеци до дана подношења захтјева.
(2) Ако је продајна вриједност државног капитала нижа од укупне вриједности установљених права
запослених из става 1. овог члана, вриједност појединачних права запослених се сразмјерно умањују.
(3) Продајна вриједност државног капитала из става 2. овог члана утврђује се тако да се основна продајна
цијена из члана 10. став 3. ових правила помножи са преосталим бројем акција државног капитала након
умањења за акције које се стичу без накнаде из члана 12. став 1. ових правила.
Члан 14.
(1) Вриједност појединачног попуста за запосленог се утврђује у проценту који одговара пуним годинама
радног стажа у предузећу. За сваку пуну годину радног стажа добија се попуст од 1%.
(2) Цијена за запосленог се утврђује тако што се продајна цијена из члана 10. став 3. ових правила умањи за
попуст у складу са ставом 1. овог члана.
(3) Цијена из претходног става овог члана се увећава за 5% за сваку годину отплате послије десете, ако је
рок отплате дужи од десет година.
Члан 15.
(1) Продавац потписује појединачне уговоре о продаји државног капитала са запосленим (у даљем тексту:
уговор). Уговор треба да садржи:
а) број акција који је предмет купопродаје,
б) укупну цијену за продати пакет акција без попуста,

в) обрачунати попуст,
г) нето цијену,
д) план отплате,
ђ) начин сервисирања обавеза (директно или путем предузећа),
е) начин и услове за раскид уговора.
(2) У случају да се уговор потписује са посебним друштвом из члана 6. ових правила, који су запослени
основали ради куповине државног капитала, обавезе и права се утврђују и збирно.
(3) Уговором између Продавца и друштва из става 2. овог члана утврђује се право Продавца да за вријеме
трајања отплате врши надзор над друштвом.
Члан 16.
(1) Потписивањем уговора гласачко право из акција које су предмет продаје преноси се на купца.
(2) Остала права из акција се преносе сразмјерно извршеним уплатама, уз ограничење права на продају,
залагање или други облик отуђивања у року од годину дана од уписа власништва у Централни регистар хартија
од вриједности.
(3) Пренос власништва над акцијама које су предмет продаје у складу са овим правилима врши се најмање
једном у три мјесеца на основу извјештаја који Продавац доставља Централном регистру хартија од
вриједности, а у складу са одредбама закона и прописа којима се регулише рад Централног регистра хартија од
вриједности.
(4) Ако се отплата врши преко предузећа, обуставом од зарада запослених, предузеће је обавезно да
Продавцу доставља доказе о извршеним отплатама у року од три дана од дана извршене уплате.
(5) Запослени имају право да изврше уплату у једнократном износу прије истека уговореног рока.
Члан 17.
За уплате које нису благовремено извршене обрачунава се камата по стопи од 5% годишње.
Члан 18.
Продавац једнострано раскида уговор ако купац касни са уплатом три узастопне рате.
Члан 19.
Право отплате акција у складу са овим правилима не може се преносити на друга лица, осим у случају који
регулишу прописи о насљеђивању.
Члан 20.
Одредбе ових правила које се односе на акције сходно се примјењују на удјеле у друштвима са ограниченом
одговорношћу.
Члан 21.
За тачност података који се користе у продаји државног капитала методом ЕSOP одговара предузеће.
Члан 22.
Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2006/06
14. септембра 2006. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.

