
 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
 

I. Уставни oснов 

 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана 97. став 1. 

тач. 6. и 15. Устава Републике Србије, којим је, између осталог, прописано да Република 

Србија уређује и обезбеђује јединствено тржиште, правни положај привредних субјеката, 

систем обављања појединих привредних и других делатности, монетарни, банкарски и 

девизни систем, финансирање остваривања права и дужности Републике Србије утврђених 

Уставом и законом. 

 

II. Разлози за доношење закона 

 

Важећим Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Службени гласник РС”, број 119/12 - у даљем тексту: Закон) уређују се, 

између осталог, рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

између привредних субјеката, односно између јавног сектора и привредних субјеката. 

Предложеним изменама и допуном Закона предвиђено је да се примена овог закона 

прошири и на плаћања између субјеката јавног сектора, јер је из досадашње примене 

Закона у пракси уочена неопходност законског регулисања рокова измирења новчаних 

обавеза и у овом сегменту. Осим наведеног, закључивањем трогодишњег стенд бај 

аранжмана из предострожности између Владе Републике Србије и Мисије ММФ-а раније 

ове године, вредан око 1,2 милијарде евра, који је одобрен од стране Борда извршних 

директора ММФ-а 23. фебруара 2015. године, Влада Републике Србије се обавезала да ће 

спроводити програм базиран на три основна стуба: оздрављење јавних финансија, 

унапређење стабилности и флексибилности финансијског сектора и спровођење 

свеобухватних структурних реформи. Једна од препорука ММФ-а, сходно поменутом 

аранжману, односи се на потребу да се Законом уреде и рокови измирења новчаних 

обавеза по уговорима, односно у комерцијалним трансакцијама између субјеката јавног 

сектора. 
Истовремено, чланом 8. Закона прописано је да надзор над спровођењем тог закона 

између корисника средстава буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и 

буџета јединица локалне самоуправе, чији се рачуни воде у припадајућем консолидованом 

рачуну трезора и привредних субјеката, у комерцијалним трансакцијама у којима су ти 

корисници дужници, врше надлежни трезори којима ти буџетски корисници припадају, 

односно, Управа за трезор, трезор аутономне покрајине и трезори јединица локалне 

самоуправе. 

Правилником о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између корисника 

јавних средстава и привредних субјеката када су корисници јавних средстава дужници 

(„Службени гласник РС”, број 21/13), којим је уређен начин и поступак вршења надзора у 

смислу члана 8. ст. 1, 2. и 3. Закона, чланом 10. утврђено је да у вршењу надзора Управа за 

трезор и надлежни трезори, у случају неизмиривања новчаних обавеза у роковима 



утврђеним Законом, подносе, одмах по сазнању, надлежном прекршајном суду захтев за 

покретање прекршајног поступка, за прекршаје предвиђене чланом 12. Закона. 

Подношење захтева за покретање прекршајног поступка против корисника 

средстава буџета - правних лица и одговорних лица код корисника средстава буџета, 

представља сложену и комплексну процедуру која не може да се врши само на основу 

података о преузетим обавезама које корисници средстава буџета достављају надлежним 

трезорима, сагласно наведеном правилнику, већ на основу стварног чињеничног стања и 

доказа о неблаговременом измиривању преузетих новчаних обавеза, који се могу 

утврдити, односно обезбедити, на основу увида у документацију и књиговодствену 

евиденцију код тих субјеката. 

Према досадашњим подацима којима Управа за трезор располаже, дневно би 

надлежни трезори требало да прикупе и обраде велики број документације, ради 

утврђивања чињеничног стања за евентуално подношење захтева за покретање 

прекршајног поступка против наведених субјеката јавног сектора и одговорних лица у тим 

субјектима, над којима врше надзор, сагласно члану 8. ст. 1, 2. и 3. Закона, због 

неизмиривања новчаних обавеза у роковима утврђеним Законом. За тај посао потребно је 

ангажовање нових људских и материјалних ресурса ради прикупљања података, 

покретања и праћења целокупног прекршајног поступка од његовог почетка, па до 

правноснажног окончања истог, у сваком појединачном трезору, а којима Управа за трезор 

и надлежни трезори локалне власти не располажу. 

С тим у вези, а имајући у виду да Министарство финансија – Одељење за буџетску 

инспекцију (у даљем тексту: Одељење за буџетску инспекцију), у оквиру послова државне 

управе које обавља, врши контролу примене прописа код субјеката јавног сектора, у 

смислу Закона, укључујући и теренску контролу, те подноси захтеве за покретање 

прекршајног поступка, предлаже се измена члана 8. Закона, како би надзор над 

спровођењем тог закона између јавног сектора и привредних субјеката, у комерцијалним 

трансакцијама у којима су субјекти јавног сектора дужници, као и између субјеката јавног 

сектора вршило Одељење за буџетску инспекцију. 

У циљу лакшег спровођења надзора од стране Одељења за буџетску инспекцију, 

предложеном изменом члана 8. Закона, прописује се надлежност за Управу за трезор, 

трезор аутономне покрајине и трезоре јединица локалне самоуправе, да прикупљају 

податке од субјеката јавног сектора , а које они достављају кроз информациони систем 

Управе за трезор и буџетско информациони систем трезора аутономне покрајине и да ти 

трезори достављају Одељењу за буџетску инспекцију извештаје са подацима о 

неизмиреним обавезама корисника јавних средстава чији се рачуни воде у припадајућем 

консолидованом рачуну трезора , у роковима утврђеним овим законом. 

У циљу спровођења надзора Одељење за буџетску инспекцију преузима податке о 

неизмиреним обавезама јавних предузећа из информационог система Управе за трезор. 

Исто тако, чланом 9. Закона прописано је да надзор над спровођењем тог закона 

између привредних субјеката врши министарство надлежно за послове финансија (у 

даљем тексту: министарство). 

Правилником о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између привредних 

субјеката („Службени гласник РС”, број 21/13), којим је уређен начин и поступак вршења 

надзора у смислу члана 9. Закона, чланом 3. став 1. утврђено је да у вршењу надзора 

министарство, у случају неизмиривања новчаних обавеза у роковима утврђеним Законом, 



подноси надлежном прекршајном суду захтев за покретање прекршајног поступка, за 

прекршаје предвиђене чланом 12. Закона. 

Подношење захтева за покретање прекршајног поступка против привредних 

субјеката за прекршаје предвиђене чланом 12. Закона представља сложену и комплексну 

процедуру која се може вршити само на основу стварног чињеничног стања и доказа о 

неблаговременом измиривању преузетих новчаних обавеза, који се могу утврдити, 

односно обезбедити, на основу увида у документацију и књиговодствену евиденцију код 

привредних субјеката. 

Имајући у виду наведено, као и да Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација – Сектор за тржишну инспекцију, у оквиру послова државне управе које 

обавља, врши послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа 

којима се уређују трговина, односно услови за обављање промета робе и вршења услуга, 

те подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, предлаже се измена члана 9. 

Закона, како би надзор над спровођењем тог закона у комерцијалним трансакцијама 

између привредних субјеката вршило Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација – Сектор за тржишну инспекцију. 

 

III. Објашњење појединачних решења у закону 

 

Чланом 1. мења се члан 1. став 1. Закона тако што се предмет уређивања овог 

закона проширује и на рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

између субјеката јавног сектора. 

Чланом 2. мења се члан 2. тачка 1) Закона ради усклађивања значења израза 

комерцијалне трансакције са измењеним предметом уређивања овог закона. 

Чланом 3. мења се члан 4. Закона тако што се после става 1. додаје нови став 2, 

којим се прописује да се уговором између субјеката јавног сектора не може предвидети 

рок за измирење новчаних обавеза дужи од 60 дана. Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 

4, а досадашњи ст. 4. и 5, који постају ст. 5. и 6, мењају се у смислу усклађивања са 

претходно наведеним изменама у овом члану Закона. 

Чланом 4. мења се члан 8. Закона и утврђује се надлежност Министарства 

финансија – Одељења за буџетску инспекцију над спровођењем овог закона између јавног 

сектора и привредних субјеката, у комерцијалним трансакцијама у којима су субјекти 

јавног сектора дужници, као и између субјеката јавног сектора. 

Такође, у циљу спровођења тог надзора прописује се надлежност Управе за трезор, 

трезора аутономне покрајине и трезора јединица локалне самоуправе, да прикупљају 

податке о преузетим обавезама које би корисници јавних средстава достављали тим 

трезорима, кроз информациони систем Управе за трезор и буџетско информациони систем 

трезора аутономне покрајине, као и обавеза тих трезора да Одељењу за буџетску 

инспекцију достављају извештаје са подацима о неизмиреним обавезама корисника јавних 

средстава чији се рачуни воде у припадајућем консолидованом рачуну трезора, у 

роковима утврђеним Законом. Податке о неизмиреним обавезама јавних предузећа 

Одељење за буџетску инспекцију, у циљу спровођења надзора, преузима из 

информационог система Управе за трезор. Истим чланом овлашћује се министар 

надлежан за послове финансија да посебним актима ближе уреди начин и поступак 

вршења надзора из става 1. тог члана, начин и поступак достављања података о преузетим 



обавезама из става 2. тог члана, као и начин и поступак преузимања података из става 3. 

тог члана. 

Чланом 5. мења се члан 9. Закона и утврђује се надлежност министарства 

надлежног за инспекцијски надзор у области трговине у вршењу надзора над спровођењем 

овог закона у комерцијалним трансакцијама између привредних субјеката. Истим чланом 

овлашћује се министар надлежан за послове трговине, туризма и телекомуникација да 

посебним актом уреди начин и поступак вршења надзора из става 1. тог члана. 

Чланом 6. брише се члан 14. Закона. 

Чланом 7. уређени су рокови за доношење аката за извршење овог закона, односно 

примена подзаконских аката. 

Чланом 8. предвиђено је да се одредбе овог закона примењују на уговоре између 

субјеката јавног сектора који су закључени од 1. јануара 2016. године. 

Чланом 9. уређује се ступање на снагу овог закона. 

 

 

IV. Процена финансијских средстава потребних за спровођење закона 

 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике 

Србије за 2015. годину. 

 

 

V. Прописи које је потребно донети ради извршења овог закона 

 

У члану 4. овог закона, којим је измењен члан 8. Закона, прописано је да министар 

надлежан за послове финансија посебним актима ближе уређује начин и поступак вршења 

надзора из става 1. тог члана, начин и поступак достављања података о преузетим 

обавезама из става 2. тог члана, као и начин и поступак преузимања података из става 3. 

овог члана. 

У члану 5. овог закона, којим је измењен члан 9. Закона, прописано је да министар 

надлежан за послове трговине, туризма и телекомуникација доноси акт којим се уређује 

начин и поступак вршења надзора над спровођењем овог закона у комерцијалним 

трансакцијама између привредних субјеката. 

Рок за доношење наведених аката је 60 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

 

VI. Разлози за доношење закона по хитном поступку 

 

Разматрање и доношење овог закона по хитном поступку предлаже се у складу са 

чланом 167. Пословника Народне скупштинеƒ („Службени гласник РС”, број 20/12 -  

пречишћен текст). Разлози за доношење закона по хитном поступку садржани су у 

потреби стварања услова за реализацију и спровођење споразума са ММФ-ом. 

 


