
 

 

 

Прилог 1 

 

На основу члана 40. став 1. Пословника Владе („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 и 37/11) и члана 59. 

став 1. тачка 4) и Јединствених методолошких правила за израду прописа („Службени 

гласник РС“, број 21/10), даје се следећа 

 

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА 

НАЦРТА ЗАКОНА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У 

КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА 

 

На основу анализа установљено је да је српска привреда крајем августа 2012. 

године била у дубокој и хроничној неликвидности. Чак 60.000 фирми и радњи су у том 

моменту имали блокиране рачуне.
1
 Према наведеним подацима, може се закључити да се 

средином 2012. године додатно повећао број блокираних предузећа, јер на основу 

података Народне банке Србије са почетка 2011. године може се уочити да је било 39.422 

блокиране предузетничке радње, што је повећање и за период од 2010. године за 23.609 

малих привредних субјеката. На основу ових података може се јасно закључити да је 

скоро свако четврто предузеће и свака пета радња блокирана. Укупан доспели дуг са 

каматама износио је 227 милијарди динара, односно 2,2 милијарде евра. Блокирана 

предузећа нису у могућности да плаћају своје обавезе према добављачима, што се 

одражава на пословање добављача и уводи и њих у ланац неликвидности.    

На основу података из банкарског сектора и извршених анализа сматра се да само 

30 одсто предузећа испуњава основне критеријуме ликвидности. Оваква ситуација је 

настала због зачараног круга дуговања у коме свако сваком дугује и у коме су мала 

предузећа приморана да услед немогућности наплате сопствених потраживања излаз 

траже у додатном задуживању како би наставили производњу и измирили основене 

дажбине. Међутим ни то није довољно, јер банке услед превеликих ризика приликом 

одобравања нових кредита, већ презадуженим предузећима нису више спремне да буду 

покретачи економског раста и потребно је да се побољшањем пословног окружења и 

увођењем реда у измирењу новчаних обавеза од стране предузећа која нередовно измирују 

своја дуговања пронађу друге начине за кредитирање њиховог пословања. 

Приликом израде предметног закона детаљно је анализирано стање у привреди које 

је произашло услед не регулисања предметне области. Наиме, уочено је да, како 

привредни субјекти тако и јавни сектор, нередовним измиривањем новчаних обавеза, 

односно одлагањем измиривања и предвиђањем изузетно дугих рокова приликом 

измиривања новчаних обавеза,  долази до поремећаја на тржишту, које добрим делом 

доприносе већ присутној неликвидности привреде. Приликом анализе узета је у обзир 

статистика и други расположиви подаци који су у вези са предметним питањем. 

Предметни подаци узети су од Народне банке Србије (у којој су обједињени подаци 

статистике и Агенције за привредне регистре), који се односе на блокиране рачуне 

                                                 
1
 Анализа стања ликвидности привреде Средњебанатског региона, уводне напомене, Момчило Николић 

дпл.ецц 



привредних субјеката, а који су једним делом настали као последица одлагања и 

нередовног измиривања новчаних обавеза. 

 

 Број 

блок. 

Износ блокаде               

(4 + 5 + 6 -8) 

Камата Број радника 

 1 2 3 4 

I Подаци 

АПР 

54527 173.787.192.901,41 20.519.617.484,94 96370 

II Подаци 

Статистике 

6339 5.290.259.310,74 2.706.752.623,55 1121 

III Остало 1476 702.451.290,49 448.658.807,39 4 

У К У П Н О  62342 179.779.903.502,64 23.675.028.915,88 97495 

 

Светска економска криза додатно утиче на неликвидност српске привреде и 

отежано испуњавање обавеза од стране привредних субјеката. Синтезом постојећих 

анализа из периода пре Светске економске кризе, може се закључити да је привреда 

Србије већ била неликвидна на почетку кризе. У последње четири године неликвидност се 

повећава и уколико се не предузему хитне мере ланац неликвидности ће се проширити. 

Једна од основних мера која мора да се примени да би се отклонила хронична 

неликвидност српске привреде мора бити и уређење система наплате потраживања, 

односно редовност у плаћању сопствених обавеза, али и истовремено се мора припремити 

цео пакет мера којим би се утицало на смањење неликвидности. 

Поред овог закона приступило се и другим мерама за подизање нивоа ликвидности, 

као што су: 

1. Субвенционисање каматних стопа и стимулисање комерцијалних банака да 

одобравају кредите за ликвидност са дужим роком отплате, него што је то био случај до 

сада. Досадашњим активностима, Влада Србије је као меру за превазилажење економске 

кризе и проблема неликвидности, користила субвенционисање краткорочних кредита за 

ликвидност од 12 месеци. Међутим, установило се да се због кратких рокова само одлаже 

проблем на кратак рок. Ако се узме у обзир да се таквим краткорочним кредитима ипак 

постизао циљ – одржавање ликвидности, па бар у у ситуацијама када је неликвидност 

проузрокована успорењем плаћања купаца или пада продаје због смањења куповне моћи. 

Влада разматра могућности и дугорочног кредитирања ликвидности у циљу структурног 

превазилажења проблема неликвидности; 

2. Доноси се пакет закона којима се уводи ред на тржишту, а и усвојени су 

закони којима су смањени бројни намети привреди Србије и смањена фискална и 

парафискална оптерећења, са циљем побољшања пословног окружења; 

3. Фонд за развој Републике Србије је издвојио средства за издвајање 

гаранција предузећима за кредите код финансијских институција (за инвестирање у 

производњу и опрему); 

4. Отпис дуговања према држави доношењем закона којим се условно отписује 

камата на дуговане пореске обавезе итд. 

Да би се уобличио цео систем потребно је да поред наведених мера се донесе и 

закон којим ви се  великим трговинским системима законски дефинисао максимални рок 

одложеног плаћања добављачима. Оваква мера свакако би захтева велико финансијско 



напрезање трговинских система али би омогућила да привреда, односно добављачи 

продишу и наплате своја потраживања и тиме избегну нова задуживања како би уложила у 

даљу производњу и пласман робе на тржиште. 

Приликом израде предметног закона образоване су две  радне група у којој су били 

представници Министарства финансија и привреде, Министарства регионалног развоја и 

локалне самоуправе, Привреде коморе Србије, Савета страних инвеститора, представника 

пословних банака, представника произвођача и др. Предметне радне групе су размотриле 

све могућности и аспекте предметног проблема и предочила све негативне последице које 

су настале услед недефинисања предметне области, као и дале основне смернице и радну 

верзију предметног закона. Поједина од решења представљају и консултације са другим 

органима државне управе, а поједина представљају и резултат јавне расправе, односно 

састанка одржаног са релевантним лицима у овој области. 

Предметним законом је одложена примена одредби на 31. март 2013. године, а у 

међувремену би требала да буду завршена и предложена решења за постојећа дуговања и 

начини за њихову исплату, пре свега дуговања државе према приватном сектору. 

 

1. На кога ће и како утицати предложена решења 

 

По својој природи одредбе Закона о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама утицаће на све директне и индиректне кориснике буџетских средстава у 

смислу закона којим се уређује буџетски систем, односно органе и организације 

Републике Србије, органе и службе локалне власти, правосудне органе, буџетске фондове, 

месне заједнице, фондове и дирекције основане од стране локалне власти који се 

финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом, као и установе 

основане од стране Републике Србије, односно локалне власти, над којима оснивач, преко 

директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу 

управљања и финансирања, привредне субјекте основане у складу са законом којим се 

уређују привредна друштва, задруге, јавна предузећа, као и на остала правна лица 

основана у складу са посебним законом. 

Предметни закон ће на поменуте субјекте утицати на два начина:  

1) посматрајући ове субјекте као повериоце у предметним комерцијалним 

трансакцијама тако што ће добити већу сигурност приликом наплате својих потраживања, 

хитност приликом извршења доспелих, а ненаплаћених потраживања, лакше планирање 

прихода имајући у виду извесност рокова наплате, а самим тим и повећање ликвидности; 

2) посматрајући ове субјекте као дужнике у предметним комерцијалним 

трансакцијама, привредни субјекти и јавни сектор ће имати већу одговорност приликом 

уговарања комерцијалних послова, односно реално планирање прихода и расхода за све 

будуће комерцијалне послове. 

Приликом припреме предметног закона анализирана је спремност свих субјеката на 

које се закон односи, у погледу поштовања прописаних рокова, и због тога се пажљиво 

приступило прописивању изузетака од општих рокова, тако што су уведена плаћања по 

приспелим ситуацијама, затим плаћања у рате у року од 90 дана, као и изузетак за РФЗО 

који неће бити спреман у моменту почетка примене овог закона да испоштује општи 

прописани рок. 

 



2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди, а посебно 

малим и средњим предузећима  

 

Привредни субјекти неће имати додатне трошкове уколико буду измиривали своје 

обавезе у роковима предвиђеним овим законом. Трошкови се у сваком случају не 

повећавају, јер и без овог закона привредни субјекти приликом наплате својих 

потраживања преко суда, имају исте трошкове које ће имати и доношењем предметног 

закона. Међутим, додатни трошкови могу настати само у случају непридржавања, односно 

непоштовања прописаних норми, у смислу плаћања законске затезне камате, али која је 

као и до сада прописана као право повериоца, које он не мора да искористи приликом 

наплате сопствених потраживања. Законом се не залази у слободу воље повериоца да 

опрости потраживање, ако он то жели. Циљ је да се омогући слабијим субјектима на 

тржишту боља позиција него што тренутно имају, односно равноправнији третман у 

односу са већим привредним субјектима са којима улазе у уговорне односе и да се спречи 

тренутно стање кредитирања великих од стране малих предузећа.  

Посебно треба напоменути да мере и правила која се предлажу превасходно служе 

заштити малих и средњих предузећа, имајући у виду да се нередовност плаћања претежно 

испољава према малим и средњим предузећима у позицији поверилаца, због злоупотреба 

положаја моћнијег уговарача, првенствено од стране великих трговинских ланаца, који 

због бољег пословања кредитирају купце одложеним плаћањем на 360 дана, а на уштрб 

добављача којим не плаћају за испоручена добра све док не наплате продату робу. 

Трошкови судских поступака се не увећавају приликом наплате потраживања јер се 

закон позива на већ прописани хитан поступак, а не утиче на судске таксе и друге 

припадајуће трошкове. С обзиром на наведено не очекују се додатни трошкови ни за 

судове имајући у виду да се на поступке проузроковане овим законом, у целости 

примењује закон којим се уређује извршење и обезбеђење и то поступци који се спроводе 

на основу извршне, односно веродостојне исправе.  Трошкови на терет буџета, уколико 

јавни органи буду поступали у складу са одредбама овог закона, не би требало да се 

повећају, посебно имајући у виду да ни један јавни орган не сме да закључи уговор о 

набавци робе, односно услуге, уколико претходно нема обезбеђена средства у буџету, што 

је уређено Законом о буџетском систему. 

Евентуални нови трошак који се уводи овим законом јесте накнада за неизмирену 

новчану обавезу у износу од 20.000 динара, која је уведена на име опоравка повериоца за 

неизмирену новчану обавезу, али и овај трошак је дат као право повериоцу, које он може, 

али и не мора да искористи. 

Приликом припреме предметног закона, разматрана је опција да накнада буде 

прописана у одређеном процентуалном износу, али због препоруке из предметне 

Директиве ЕУ и због могућег већег оптерећења него што је то сада прописано предметним 

законом, Радна група је заузела став да се пропише накнада у апсолутном износу. 

Овим законом се неће изазвати трошкови који би ишли на терет самих грађана, јер 

се овим законом не утиче на потрошаче. 

 

3. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове 

 

Имајући у виду да додатни трошкови не би требали да настану, односно да 

евентуални ново уведени трошак на име накнаде за неизмирено потраживање у року може 



настати услед непоштовања преузетих обавеза у роковима предвиђеним овим законом, а 

да је најважнији позитивни ефекат побољшање ликвидности целокупне привреде, затим 

увођење додатне сигурности у пословању субјеката на тржишту, мишљења смо да 

позитивни ефекти оправдавају трошкове који могу настати у привреди. 

Накнада за неизмирену новчану обавезу се не може посматрати као нови трошак, 

јер је и до сада у већем делу анализираних уговора у привреди, уочено прописивање 

пенала за кашњење у исплатама, али и на основу судске праксе је јасно да се пенали 

наплаћују само ако поверилац задржава право на њихово потраживање у случају раскида 

уговора. 

Приликом припреме предметног закона, посебно се водило рачуна да се избегну 

сви евентуални негативни ефекти које би регулисање ове области могло да проузрокује, те 

је стога предвиђен низ изузетака од општих рокова који су прописани члановима 3. и 4.. 

Циљ који сматрамо да ћемо постићи уређењем ове матреије јесте повећање ликвидности 

предузећа, посебно малих и средњих произвођача и пружаоца услуга, а посебно тиме што 

ће се повећати предвидивост у ком року ће моћи да наплате своја потраживања. 

 

3. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишна конкуренција 

 

Приликом доношења Директиве ЕУ као основни циљ је истакнуто спречавање 

кашњења плаћања у комерцијалним трансакцијама, како би се осигурало правилно 

функционисање унутрашњег тржишта, и тиме подстакла конкурентност предузећа 

(посебно малих и средњих предузећа). Имајући у виду да је предметни закон у највећој 

могућој мери прилагођен и рађен у складу са Директивом ЕУ, као и свим позитивним 

ефектима изнетим у тачки 2. Анализе ефеката, очекује се стварање нових привредних 

субјеката на тржишту и тржишна конкуренција. Ово посебно имајући у виду да ће се на 

јасан начин дефинисати реални рокови у којима је неопходно измирити новчане обавезе и 

на тај начин подстаћи повећање ликвидности у домаћој привреди. Применом овог закона, 

доћи ће до подизања нивоа ликвидности целокупне привреде у Републици Србији, што је 

један од предуслова за нормално функционисање и пословање свих учесника на тржишту. 

Такође, повећање ликвидности привреде може имати само позитиван ефекат на 

привлачење потенцијалних домаћих и страних инвеститора. 

 

4. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове 

 

Овај закон је настао као последица указивања привредних субјеката и удружења о 

насталим поремећајима на тржишту и смањења ликвидности привредних субјеката услед 

одлагања измиривања новчаних обавеза.  

Током израде радне верзије нацрта закона, још током децембра 2011. године и 

јануара 2012. године извршено је неколико кругова јавне расправе и консултација са 

релевантним представницима привреде и јавног сектора. Процес јавних консултација, 

настављен је крајем септембра и почетко октобра 2012. године, којом приликом су 

представници привреде укључени у сам рад Радне групе задужене за израду предметног 

нацрта закона. Након већ обављених консултација са представницима привреде и 

релевантних државних органа, нацрт закона је, ради добијања додатних сугестија и 



примедби постављен на сајт Министарства финансија и привреде 24. октобра 2012. 

године.  

 

Приликом организовања наведене јавне расправе, а и кроз сам рад радне групе која 

је припремала текст нацрта закона, присуствовали су представници ресорних 

министарстава, Привредне коморе Србије, пословних банака, савета страних инвеститора 

указано је на неопходност доношења јасних правила у погледу плаћања. Разматрано је и 

прихваћено је питање прекршајне одговорности одговорних лица у јавном сектору, 

односно извршена су појашњења норме која регулише ово питање, у смислу да су 

прекршајно одговорна лица у јавном сектору у смислу појма овог закона, без обзира што 

је искључена прекршајна одговорност Републике Србије, државних органа, органа 

територијалне аутономије, града и јединице локалне самоуправе, имајући у виду да је 

законом којим су регулисани прекршаји предвиђено да ови органи не могу бити 

прекршајно одговорни, али да одговорна лица у тим органима могу бити прекршајно 

одговорна, како је то и предвиђено овим законом. Такође, једно од питања око којег се 

развила дискусија је и рок који је предвиђен за почетак примене овог закона, који је био 

одређен за 01. јануар 2013. године, али је на предлог привреде, а ради припреме за 

реализацију предметног закона – одређен 31. март 2013. године. Такође, на захтев 

представника привреде, у односу на иницијално предложени рок за плаћање од стране 

јавног сектора који је био одређен на 60 дана, прихваћен је предлог привреде да се тај рок 

скрати на 45 дана.   

Током јавне расправе, представници привреде су истакли да рокови који су се 

уговарали до данас, суштински и не одступају у великој мери од предложених законских 

решења, међутим, њихово поштовање и испуњење у уговореним роковима је изостало. 

Такође, у изради овог закона учествовали су представници разних удружења, 

комора, и већина сугестија је уграђена у текст нацрта закона. 

Званична јавна расправа на предложени текст Нацрта закона је одржана у периоду 

од 31. октобра 2012. године до 5. новембра 2012. године на основу Програма који је 

утврдио Одбор за привреду и финансије на 17. седници, одржаној 30. октобра 2012. године  

Презентација и расправа о Нацрту закона организована је 1. новембра 2012. године 

у Привредној комори Србије, Ресавска 15, Београд.  

Текст Нацрта закона је од првог дана јавне расправе доступан јавности 

објављивањем  на  сајту  Министарства финансија и привреде, www.mfp.gov.rs.  

Примедбе, предлоге и сугестије Министарство финансија и привреде је примало на 

званично објављену мејл адресу на сајту министарства, као и на адресу Министарство 

финансија и привреде, Београд, Кнеза Милоша 20.  

  На јавној расправи која је одржана у згради Привредне коморе Србије, 1. новембра 

2012. године, присуствовали су представници: привреде, пословних и предузетничких 

удружења, привредних комора, задружних савеза, банкарског сектора, страних 

инвеститора, продајних ланаца, занатлија, цивилног сектора, пројеката који подржавају 

развој привредног сектора и побољшања пословног окружења, прехрамбене индустрије, 

јавних предузећа, стручне јавности  и потрошача. 

Примедбе, сугестије и предлози учесника јавне расправе су се у основи односили 

на: 

- Нацрт закона је добио велику подршку на јавној расправи и оцењено је да је текст 

закона добар и усклађен са савременим тржишним токовима и достигнућима у 



земљама ЕУ, као и да је такав закон потребан у тренутно тешким условима 

неликвидности српске привреда; 

- Потребно је појачати казне за прекршаје и увести појам намере у смислу намерног 

поступања противно одредбама овог закона и ненамерно учињене грешке  – 

делимично усвојена сугестија. Усвојена у погледу проширења распона казни, али 

не и у другом делу који је већ уређен у правном систему Србије; 

- У члану 2. Је потребно прецизирати поједине појмове – усвојена сугестија 

прецизирањем неблаговремено измирене новчане обавезе и камате за 

неблаговремено измирену новчану обавезу; 

- Брисати потпуно изузеће привредних субјеката у реструктурирању – усвојена 

сугестија и брисано изузеће, али уведена одредба о одлагању примене овог закона 

на привредне субјекте у реструктурирању до 1. јануара 2014. године; 

- Кратак рок за решавање пред прекршајним судовима – усвојена примедба; 

- Превисока казна за одговорна лица – усвојена сугестија и уведен распон казне; 

- Потребно је увести исплату накнаде штете – усвојена примедба; 

- Дозволити дуже рокове за уговарање од 60 дана – делимично усвојена сугестија са 

проширењем изузетака. 

Одређен број сугестија је пристигао и на адресу Министарства и део њих је усвојен и 

укључен у предметни закон. 

 

5. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што се 

доношењем закона намерава. 

 

Предметним законом је предвиђено да надзор над спровођењем одредби овог закона 

између корисника  средстава буџета  Републике Србије,  чији се рачуни воде у 

консолидованом рачуну трезора и привредних субјеката, у комерцијалним трансакцијама  

у којима су ти корисници дужници, врши Управа за трезор. Надзор над спровођењем 

одредби овог закона између корисника  средстава буџета  аутономне покрајине чији се 

рачуни воде у консолидованом рачуну трезора аутономне покрајине и привредних 

субјеката у комерцијалним трансакцијама у којима су ти корисници дужници, врши трезор 

аутономне покрајине. Надзор над спровођењем одредби овог закона између корисника  

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

рачуну трезора јединица локалне самоуправе и привредних субјеката,  у комерцијалним 

трансакцијама у којима су ти  корисници дужници, врше трезори јединица локалне 

самоуправе. 

Министар надлежан за послове финансија доноси акт којим се уређује начин и 

поступак вршења надзора над спровођењем овог закона када су дужници корисници 

буџетских средстава, у складу са одредбама овог члана.  

Акти који се доносе на основу овог закона, а којим се ближе уређује надзор над 

применом ових одредби су: 

1. Правилник којим ће се уредити начин и поступак вршења надзора над 

спровођењем овог закона када су дужници корисници буџетских средстава, у складу са 

одредбама овог члана. Законом је прописано да ће надзор вршити Управа за трезор, трезор 

аутономне поктајине и трезори јединица локалне самоуправе; 

2. Правилник којим се уређује начин и поступак вршења надзора над 

спровођењем овог закона у комерцијалним трансакцијама између привредних субјеката.  



Оба правилника ће прописати процедуру по којој ће поступати органи надлежни за 

надзор и донеће се у року од 60 дана од дана ступања на снагу предметног закона. 

 


