
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

1. УСТАВНИ ОСНОВ 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тав 1. тачка 6. којим је 

предвиђено да Република Србија уређује и обезбеђује правни положај привредних 

субјеката, као и систем обављања појединих привредних и других делатности. 

 

2. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Важећим Законом о јавним предузећима предвиђено је да су органи управљања јавног 

предузећа, привредног друштва са већинским учешћем државног капитала који обављају 

делатност од општег интереса, као и зависног друштва капитала које је основало јавно 

предузеће управни одбор, као орган управљања, надзорни одбор, као орган надзора и 

директор, као орган пословођења. Именовање ових органа није регулисано, нити су 

регулисани услови које лице треба да испуњава да би могло да обавља своју функцију. 

Овакав начин избора органа управљања у јавном предузећу неминовно доводи до 

својеврсне политизације менаџмента предузећа. Прописивање јасних, недвосмислених и 

тачних процедура у предузећу, штити та јавна предузећа од самовоље појединца, на исти 

начин како и процедуре штите демократију у целини. 

Основни разлози доношења новог закона о јавним предузећима леже у потреби 

професионализације рада јавних предузећа и именовања директора преко јавних конкурса 

како би се добио што бољи менаџмент, као и усклађивање са Законом о привредним 

друштвима. Законом о јавним предузећима треба професионализовати  рад и повећати 

ефикасност управљања, како на републичком, тако и локалном нивоу.  

У том смислу, уводи се обавезан јавни конкурс на основу кога ће се именовати 

директора, услови које лице мора да испуњава да би био директор, међу којима су и 

забрана да то лице буде члан органа политичке странке или организације, као и да није 

било осуђивано за кривична дела против привреде и правног саобраћаја. 

Професионализација менаџмента не уводи се само кроз начин како се именују, већ и 

кроз увођење института разрешења, како директора, тако и надзорног одбора, а у случају 

да се не остваре пројектовани пословни резултати. Повећање степена одговорности 

довешће и до повећања степена професионалности у раду. 

Влада Републике Србије, као и министарство надлежно за послове финансија имају 

само регулаторну и контролну функцију. 

Предложена новина је и јавност рада предузећа, увођењем обавезе јавног објављивања 

Програма пословања предузећа, као и кварталних извештаја о испуњавању програма 

пословања.  

Конкурсе спроводи независна стручна комисија по јасној процедури, контролисаној од 

стране јавности.  

 

3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

Главом I Уводне одредбе и члановима 1. до 3. утврђује се појам јавног предузећа, као и 

делатности од општег интереса која обављају јавна предузећа. Такође се предвиђа да 

делатности од општег интереса могу обављати и други правни субјекти, као што су 

привредно друштво са већинским учешћем државног или приватног капитала или 

предузетник. 



 

У глави II Оснивање и пословање јавног предузећа и других облика предузећа које 

обављају делатност од општег интереса регулише се оснивање, услови за обављање 

делатности од општег интереса које правни субјекат мора да испуњава, имовина правног 

субјекта, органи јавног предузећа, однос и овлашћења оснивача, као и регулаторна и 

контролна функција коју Влада Републике Србије има. 

У том смислу, јавно предузеће или привредно друштво могу основати Република 

Србија, локална самоуправа или аутономна покрајина ради обезбеђивања трајног обављња 

делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника производа и 

услуга, развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса, обезбеђивања 

јединства система код стратешких делатности од општег интереса и ради стицања добити. 

Таксативно су набројани услови које привредни субјекат који обавља делатност од општег 

интереса мора да испуњава да би обавља делатност од општег интереса. С друге стране у 

члану 8. је утврђена садржина уговора коју држава, локална самоуправа или аутономна 

покрајина закључује када поверава обављање делатности од општег интереса привредном 

субјекту који није она основала, да би се на тај начин спречиле ситуације да се обављање 

делатности повери субјекту који није у могућности да ту делатност врши. 

Имовина предузећа је или имовина тог предузећа или је у јавној својини, а предузеће је 

корисник ствари које су у јавној својини, али уколико је привредни субјект приведно 

друштво са већинским учешћем приватног капитала, та својина је приватна. Оснивачким 

актом или уговором се ближе уређује начин коришћења и распослагања јавном својином, 

као и имовином јавног предузећа или привредног друштва са већинским учешћем 

државном капитала. 

Чланом 11. до 35. уређени су органи јавног предузећа, начин њиховог именовања и 

разрешења и опис послова.  

Органи јавног предузећа су: 

1. Надзорни одбор 

2. Директор 

На овај начин, врши се усаглашавање са Законом о привредним друштвима, с једне 

стране, а с друге се врши модернизација и професионализација менаџмента у јавним 

предузећима. 

Надзорни одбор именује оснивач, односно Влада Републике Србије, надлежни орган 

јединице локалне самоуправе или аутономне покрајине. Надзорни одбор мора имати 

најмање три члана, од којих две трећине предлаже Влада, а једну трећину надлежни одбор 

Народне скупштине. На овај начин, уводи се и контролна функција Народне скупштине 

над радом јавних предузећа. Надаље, прописују се услови које лице мора да испуњава да 

би било члан надзорног одбора, а у циљу професионализације менаџмента јавног 

предузећа. Једна од битних новина у предлогу Закона је и поступак разрешења надзорног 

одбора уколико Влада не усвоји годишњи програм пословања тог предузећа. 

Директора именује оснивач јавног предузећа, односно Влада Републике Србије или 

орган одређен статутом јединице локалне самоуправе или аутономне покрајине. Директор 

се именује на основу спроведеног јавног конкурса и ово решење представља једну од 

највећих новина у предлогу закона. У члановима 20. до 29. детаљно је регулисан поступак 

именовања директора јавних предузећа. Изборни поступак спроводи Комисија за 

именовања чији чланови не могу бити народни посланици, министри или државни 

секретари, већ стручна лица из привредног и јавног менаџмента. То значи да се поступак 



именовања спроводи јавно, уз оглашавање у средствима јавног информисања и службеном 

гласилу. Предвиђа се могућност жалбе и обавеза Владе да изабере директора са листе коју 

јој достави Комисија за именовања. На горе наведени начин, врло транспарентно, уз 

прописивање поступка од кога се не може одступити, именује се директор предузећа. 

Увођење персоналне одговорности за рад, такође представља веома битну новину у 

предлогу закона. Чланом 33. предлога уводи се обавеза Владе, односно надлежног органа 

јединице локалне самоуправе или аутономне покрајине да разреши директора када 

предузеће не оствари пројектоване циљеве у пословању у знатној мери. Уколико ово 

одступање од циљева рада није у већој мери, Влада може разрешити директора након 

разматрања свих релевантних околности због којих је предузеће лошије пословало. 

У даљем циљу професионализације менаџмента и подизања нивоа личне, 

професионалне одговорноги уводи се институт суспензије директора. 

Институт вршиоца дужности је прецизиран у смислу када се може поставити и скраћен 

је период на који се може поставити са годину дана, колико је постојећим законом 

предвиђено, на три месеца. 

Члановима 42. до 52.,  уводи се регулаторна и контролна функција Владе, односно 

оснивача, као и контролна функција јавности. У том смислу, привредни субјекат је дужан 

да за сваку годину донесе Програм пословања који се доставља Влади на сагласност. У 

случају да привредни субјекат то не уради или не добије сагланост, предвиђене су две 

врсте последица. Прва је персонална одговорног менаџмента садржана у могућности 

разрешења надзорног одбора из члана 14. предлога закона, а друга је обавеза предузећа да 

обрачунава зараде на основу програма пословања из претходне године. Чланом 44. уводи 

се обавеза тромесечног извештавања министарства надлежног за послове финансија о 

реализацији програма пословања, што представља значајну новину у односу на постојећи 

закон. Контролна функција Владе огледа се и у привременој обустави трансфера локалној 

власти, у случају да привредни субјекти чији је оснивач та локална власт одступа од 

политиком пројектованог раста цена и зарада, како би се спречило да на територији 

Србије поједини делови државе буду у знатно неравноправном положају због нереално 

високих цена комуналних услуга. Контролна функција грађана, тј. јавности, уводи се 

обавезом свих привредних субјеката из предлога овог закона да јавно, на интернет 

страници објављују своје програме пословања и извештаје о реализацији тих програма. 

Такође се прописује за које врсте аката и радњи привредног субјекта Влада, односно 

оснивач мора дати сагласност, тако да су то статут, умањење имовине кроз давање 

гаранције, јемстава, залога и сл. и располагање имовином веће вредности, тарифа и друго. 

У Глави IV Прелазне и завршне одредбе предвиђа се обавеза усаглашавања са овим 

законом оснивачких аката приведних субјеката у року од три месеца од дана ступања на 

снагу овог закона, као и престанак мандата органима привредних субјеката ступањем на 

снагу предлога закона. Како би се обезбедио несметан процес рада у привредном субјекту, 

предвиђено је да ће постојећи управни и надзорни одбори, као и директори наставити да 

раде до избора нових органа привредних субјеката. 

 

 

4. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА 

За реализацију овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска средства из 

буџета Републике Србије. 
 


