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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

  

I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење Закона о Агенцији за управљење државном имовином 

садржан је у члану 97. став 1. тачка 17. Устава Републике Србије којим је прописано да 

Република Србија уређује и обезбеђује односе од интереса за Републику Србију, као и у 

члану 137. став 2. Устава Републике Србије којим је прописано да се поједина јавна 

овлашћења могу законом поверити и предузећима, установама, организацијама и 

појединцима.  

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Чланом 4. ст. 1 тачка 1) Закона о приватизацији („Службeни глaсник РС“, бр. 38/2001, 

18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 - др. закон, 30/2010 - др. закон и 93/2012) Агенција за 

приватизацију је дефинисана као један од субјеката који је надлежан за спровођење 

поступка приватизације, а чланом 5. истог прописа утврђени су послови које обавља у 

оквиру своје надлежности. Такође, чланом 23. тачка 6) и чланом 29. Закона о 

министарствима („Службeни глaсник РС“, бр. 72/2012) образована је Републичка 

дирекција за имовину Републике Србије и утврђене њене надлежности.  

 

Имајући у виду планиране промене у области рада јавних агенција и других организација 

којима су поверена јавна овлашћења, те најављени престанак рада Агенције за 

приватизацију, настала је потреба да се посебно уреди положај специјализоване 

организације која ће обављати послове управљања државном имовином, укључујући и 

посредовање у продаји државног и друштвеног капитала и имовине у поступку 

приватизације, а које су до дана ступања на снагу овог прописа обављале организације из 

претходног става овог образложења. Имајући у виду сложеност поступка приватизације са 

једне старне и обим и значај послова управљања непокретностима и покретним стварима у 

својини Републике Србије, као и чињеницу да наведени послови у значајном делу 

подразумевају спровођење истих активности и примену јединствених критеријума и 

метода по питању управљања и располагања имовином Републике Србије, а у циљу 

заштите њених економских интереса и стварања услова за неометан привредни развој, 

указала се потреба за обједињавањем наведених активности у једном специјализованом 

телу, које на адекватан начин и благовремено може да спроведе све наведене задатке.   

  

С обзиром на досадашње вишегодишње искуство у материји приватизације и управљања 

имовином Републике Србије, које је развијано у сарадњи са међународним организацијама 

(америчка USAID и немачка GTZ), постојање обучених кадрова, те развијен софтверски 

систем који се примењује у наведеним областима, најцелисходније решење за наставак 

ефикасног рада огледа се у оснивању Агенције за управљање државном имовином, која ће 

обухватити послове и ресурсе Агенције за приватизацију и Републичке дирекције за 
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имовину Републике Србије, укључујући и наставак спровођења активности које је до сада 

обављало  Друштво за изнајмљивање некретнина „Дипос” д.о.о. Београд. Оснивање овакве 

агенције оправдано је и у смислу члана 2. став 1. Закона о јавним агенцијама („Службени 

гласник РС”,  бр. 18/2005 и 81/2005 – испр.), имајући у виду да послови за које ће она бити 

надлежна не захтевају сталан и непосредан политички надзор, да јавна агенција може 

боље и делотворније да их врши него орган државне управе.  

 

 

III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И  

    ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

 

Чланом 1. се прецизира предмет Закона: оснивање агенције ради обављања стручних 

послова којима се обезбеђује управљање државном имовином.  

 

Члан 2. дефинише назив и седиште Агенције, а чланом 3. се уређује њен положај као јавне 

агенције. Агенција има статус правног лица, независна је у раду и за своје обавезе 

одговара својом имовином. 

 

Члан 4. предвиђа могућност образовања подручних унутрашњих јединица Агенције, у 

складу са овим Законим и унутрашњим организационим актима Агенције, ради обављања 

послова на целој територији Републике. 

 

Чланови 5. и 6. дефинишу начине на које се обезбеђују средства за оснивање, почетак рада 

и рад Агенције. С обзиром да Агенција настаје спајањем односно преузимањем 

надлежности већ постојећих организација, средства за почетак њеног рада обезбеђују се из 

имовине коју те институције сада користе (а оне даном почетка рада Агенције престају са 

радом). Средства за редован рад Агенције обезбеђују се из буџета Републике Србије, 

пренетих средстава органа и организација чију надлежност преузима Агенција, а 

коједаном почетка рада Агенције престају са радом, донација и других облика 

бесповратних давања средстава, као и других извора, у складу са законом. Такође се 

предвиђа да Агенција има право да на име покрића трошкова у обављању поверених 

послова, односно, вршења јавних услуга, наплаћује таксу у складу са законима који 

уређује делокруг рада Агенције.  

У одредбама од члана 7. до члана 10. одређени су послови које ће Агенција обављати. 

Надлежност Агенције обухватиће послове управљања непокретностима и покретним 

стварима у државној својини, послови  управљања, у функцији законског заступника 

акцијама и уделима на којима је до дана ступања на снагу овог закона као власник уписана 

Агенција за приватизацију, прибављања у име Републике Србије, уз сагласност Владе, 

акција и удела у привредним друштвима, располагања акцијама и уделима кроз продају, 

размену, успостављање залоге, докапитализацију и преузимање акционарских друштава, 

као и други послови располагања акцијама и уделима, у складу са законом којим се 

уређује положај привредних друштава и законом о тржишту капитала, послови у вези са 

продајом државног и неприватизованог друштвеног капитала и имовине у поступку 

приватизације, које послове су до доношења наведеног прописа вршили Агенција за 
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приватизацију, Републичка дирекција за имовину Републике Србије и Друштва за 

изнајмљивање некретнина „Дипос” д.о.о. Београд.  

Чланом 10. дефинисани су трошкови које Агенција може имати у поступку реализације 

активности из своје надлежности, као и начин њихове реализације, те право Агенције да 

код закључења уговора о продаји капитала или имовине субјекта приватизације наплаћује 

провизију у износу од 5% од остварене продајне цене за капитал односно имовину 

субјекта приватизације, као и приоритетно немирење предметне провизије. 

 

Члан 11. одређују начин остваривања права по основу акција и удела чији је законити 

ималац Агенција, као и посебне услове у погледу начина доношења одлука на органима 

тих друштава.   

 

Чланови 12, 13, и 14. дефинишу могућност Агенције да у обављању стручних послаова 

ангажује друга домаћа или страна правна лица, право Агенције да захтева од Централног 

регистра eвидeнциjу aкциoнaрa у aкциoнaрским друштвимa, као и начин вођења 

пословних књига Агенције. 

 

Члановима 15, 16, 17 и 18. Дефинисани су органи и општи акти Агенције, конкретно 

стaтут и други општи акти, као и садржина статута Агенције. 

 

Чланом 19. прецизира се обавеза чувања пословне тајне од стране чланова управног 

одбора, директора, запослених и ангажованих лица, забрана коришћења повлашћених 

информација, будући да они у свом раду долазе до информација чије би злоупотреба 

могла да доведе до штете по државу и учеснике у поступцима које Агенција води, као и 

сама дефиниција појма повлаћених инфорација. 

 

Чланом 20. регулисано је питање одговорности за евентуалну штету која би представљала 

последицу обављања дужности запослених у Агенцији, као и обавеза Агенције да својим 

запосленима нaдoкнaди трoшкoвe зaступaњa зaпoслeних у Aгeнциjи у судским и упрaвним 

пoступцимa пoкрeнутим у вeзи са дужнoстимa кoje ти зaпoслeни oбaвљajу нa oснoву oвoг 

зaкoнa. 

 

Члановима 21, 22 и 23. одређен је принцип јавности рада Агенције и начин на који се овај 

принцип остварује, као и обавеза подношења извештаја о свом раду Влади и обавеза 

подношења Влади и Народној Банци Србије завршног рачуна са извештајем ревизора.  

 

Чланом 24. предвиђено је спровођење aнгaжовање спoљнoг рeвизoрa рaди oбaвљaњa 

гoдишњe рeвизиje финaнсиjских извeштaja Акционарског фoндa. 

 

Члан 25. Нацрта закона предвиђа да министарство надлежно за послове финансија врши 

надзор над спровођењем пренетих послова Агенцији за управљање државном имовином. 

 

Члан 26. дефинише прекршај којим лицe у Aгeнциjи употребља пoвлaшћeну инфoрмaциjу 

у смислу oвoг зaкoнa рaди стицaњa имoвинскe кoристи или других пoгoднoсти зa сeбe и 

трeћa лицa, као и врсту и висину казне. 
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Чланови 27, 28, 29 и 30 представљају прелазне и завршне одредбе, којима се уређује 

почетак рада Агенције и именовање органа управљања, престанак рада одређених органа, 

конкретно Агенције за приватизацију и Републичке дирекције за имовину Републике 

Србије, преузимање средстава, архиве и запослених у наведеним органима од стране 

Агенције за управљање државном имовином, предвиђа се да је Агенција правни следбеник 

Републичке дирекције за имовину и Агенције за приватизацију, као и престанак важења 

Закона о Агенцији за приватизацију („Службeни глaсник РС”, број 38/01, 135/04 и 30/10), 

члана 23. тачка 6) и члaна 29. Зaкoнa o министaрствимa („Службeни глaсник РС”, број 

72/12) и тренутак ступања на снагу овог прописа.  

 

 

IV ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА  

         СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона нису потребна додатна финансијска средства у буџету 

Републике Србије. 

 

 


