
3. Анализа ефеката које Закон треба да реши 
 

3.1.Одређивање проблема које закон треба да реши 
 

Поступак приватизације у Републици Србији траје веома дуго и захтева доношење новог 
Закона о приватизацији који би дао решења за проблеме који су онемогућавали окончање 
поступка приватизације у постојећим законским оквирима. Основни проблеми који су 
онемогућавали окончање поступка приватизације у постојећим законским оквирима (по 
моделу продаја капитала или продаја имовине уз преузимање запослених), се могу 
представити као следећи: 
 
• продаја капитала предузећа могућа је за јако мали број преосталих субјеката 

приватизације. Наиме, највећи број предузећа карактерише презадуженост, 
неликвидност и несолвентност. Код већине субјеката приватизације укупан износ 
обавеза превазилази вредност укупне имовине, што знатно умањује атрактивност ових 
предузећа као и интересовање инвеститора за куповину капитала; 

• продају имовине кроз поступак реструктурирања, онемогућавали су бројни фактори: 
- обавеза добијања сагласности заложних повериоца за продају имовине, у 

циљу добијања брисовне изјаве за уписаног заложног права. У поступку 
преговора са обезбеђеним повериоцима, често је долазило до проблема 
приликом усаглашавања начина и износа намирења, што је додатно 
пролонгирало поступак продаје, а самим тим и утицало на интересовање 
потенцијалних инвеститора. Највећи део имовине која се продаје у 
поступку реструктурирања је обезбеђен хипотеком различитих повериоца, 
те је поступак преговора око начина намирења изузетно компликован и 
често неизвестан. 

- Висина почетне цене је од стране купаца најчешће окарактерисана као 
нереална и пренаглашена, посебно ако се узме у обзир пратећа обавезе у 
погледу одржавања делатности и преузимања радника, као и тренутно 
неповољно економско окружење. Начин утврђивања износа почетне цене у 
поступку продаје имовине често је био предмет критике од стране Светске 
банке, и окарактерисан је као један од главних разлога који онемогућавају 
продају имовине. 

- право акционара да буду несагласни са продајом имовине, у случају 
доношења додатних одлука о располагању имовином велике вредности 
додатно повећава ризик продаје. 

- зависност продаје имовине од сарадње са субјектом приватизације, с 
обзиром да  надлежни органи друштва доносе одлуку којом се овлашћује 
Агенција за приватизацију да спроведе продају имовине. 

- Један од разлога раскида великог броја купопродајних уговора у поступку 
приватизације је уочавање нерешених имовинско – правних односа, који су 
генерисали велике проблеме приликом испуњавања уговорних обавеза од 
стране купца. 

• Недостатак синергије разних државних тела у поступку приватизације имао је 
негативне последице на поступак приватизације. 

 



У таквом економском окружењу, обавезе према државним и комерцијалним повериоцима 
се нагомилавају, вредност основних средстава и пословна активност опада, незадовољство 
запослених расте, а самим тим је нарушена социјална стабилност, те је неопходно да се 
концепуталним изменама у правцу усвајањеа нових модела за приватизацију оконча 
поступак приватизације у Републици Србији. 
 
Нови Закон о приватизацији је уважио истакнуте проблеме и дао предлоге за решавање 
досадашњих ограничења која су отежавала, односно чинила немогућим завршетак процеса 
приватизације у постојећим законским оквирима. За успешно окончање поступка 
приватизације, а на бази дугогодишњег приватизационог искуства, новим Законом су 
предложена нова решења у погледу модела и метода приватизације, као и мере у циљу 
стварања предуслова за успешну примену предложених модела приватизације.  
 

3.2.Циљеви који се доношењем закона постижу 
 
Циљеви новог Закона о приватизацији су садржани у начелима на којима се заснива 
приватизација, а који су:  

1) стварање услова за развој привреде; 
2) обезбеђење јавности и транспарентности; 
3) онемогућавање корупције; 
4) формирање продајне цене према фер тржишним условима; 
5) стварање услова за социјалну стабилност. 

 
Осим тога, основни циљ доношења новог Закона о приватизацији је окончање 
приватизације преосталог друштвеног капитала и имовине по фер тржишним условима на 
ефикасан начин. Закон прописује рок за окончање приватизације друштвеног капитала, и 
то најкасније до 31. децембра 2015. године. 
 
Такође, циљ је да се доношењем новог Закона отклоне недоречености важеће регулативе и 
прецизније се дефинишу поједине норме, као и да се изврши неопходно усаглашавање са 
другим прописима који су од утицаја на спровођење поступка приватизације.  
 
Нови закон уводи механизме којима се отклањају ризици од корупције и прања новца. 
Наиме, пре закључења уговора Агенција за приватизацију прибавља од надлежне 
организације за спречавање прање новца мишљење о непостојању сметњи на страни купца 
односно стратешког инвеститора за закључење уговора, чиме се онемогућава прање новца. 
 
Очекивани резултати су пре свега смањење трошкова Републике Србије које изискују 
предузећа са великим губитком, као и враћањем средстава у новчане токове.  Потом се 
очекује увећање имовине субјекта, повећање продуктивности, као и одржавање нивоа 
запослености у приватизованим фирмама. На макроеокономском нивоу, стварају се услови 
за смањење стопе незапослености у држави улагањем приватизационих средстава у 
развојне сврхе. 
 
Овај закон покушава да превазиђе све аномалије претходног закона, да реши проблеме које 
претходни закон није третирао а који су онемогућавали окончање приватизације, да 



комплексне правне ситуације нагомилане у претходном периоду превазиђе на праведан, 
транспарентан и ефикасан начин. 
 

3.3. Друге могућности за решавање проблема 
 

Промене Закона о приватизацији су једини начин за решавање уочених проблема у 
поступку приватизације. Доношењем новог Закона о приватизацији врши се усаглашавање 
са другим прописима који су од утицаја на спровођење поступка приватизације и пре свега 
дефинисање нових законских решења којима би се омогућила ефикасна приватизација. 
 
Бројне концепцијске новине у поступку приватизације су захтевале доношење новог 
Закона јер постојећи законски оквир није било могуће изменити и допунити на начин да 
пружи законски оквир за окончање приватизације.  

 
3.4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема 
 

У претходном периоду било је покушаја да се кроз усвајање измена подзаконских аката, 
пре свега Уредбе о поступку и начину реструктурирању субјеката приватизацију ("Сл. 
гласник РС", бр. 52/2005, 96/2008, 98/2009, 44/2013 и 59/2013) оконча поступак 
приватизације, али су утврђене бројне правно материјалне неправилности и недостаци, те 
се поменута Уредба није примењивала у пракси. 
 
У односу на Закон о приватизацији ("Сл. гласник РС", бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 
123/2007, 123/2007 - др. закон, 30/2010 - др. закон, 93/2012 и 119/2012) извршене промене 
су таквог значаја и обима да је било неопходно да се донесе нови закон.  
 

3.5. На кога ће и како утицати предложена решења 
 

Закон се односи пре свега на субјекте приватизације који послују већинским друштвеним 
и државним капиталом. Увођењем нових и редефинисањем постојећих модела и метода 
приватизације створиће се услови за брже и ефикасније окончање приватизације који ће се 
позитивно одразити на све актере у поступку приватизације (раднике, повериопце, буџет, 
мале акционаре и пре свега на субјект приватизације). Решавање статуса субјеката 
приватизације ће допринети и општем стању привреде Републике Србије. 
 

3.6. Трошкови које ће примена закона изазвати код грађана и 
привреде, посебно малих и средњих предузећа 

 
Примена овог закона неће изазвати додатне трошкове ни грађанима ни привреди. 

 
3.7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове 
 

Примена овог закона неће изазвати додатне трошкове ни грађанима ни привреди. 
 

3.8. Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на 
тржишту и тржишну конкуренције 



 
Одредбе предложеног Закона ће позитивно утицати на појаву нових привредних субјеката 
на тржишту, и то непосредно, у случајевима када се спроводи приватизација путем 
стратешког партнерства или моделом продаја имовине уз претходно оснивање новог 
привредног друштва у које ће се унети имовина купљена из поступка приватизације.  
 

3.9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје 
ставове 
 
У току јавне расправе били би организовани бројни округли столови и расправе поводом 
нових законских решења. Заинтересоване стране би биле у прилици да доставе су своје 
предлоге и мишљења поводом предложених законских промена.  
 

3.10. Мере и активности за спровођење закона 
 
У циљу успешне имплементације закона, Влада Републике Србије ће извршити 
усаглашавање постојећих подзаконских аката са предметним прописом. 
 
4. Ступање на снагу Закона 

 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Србије. 


