
VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 
 
 

1. Одређивање проблема које закон треба да реши 
 

Основни проблеми које Закон о привременим ограничењима права треба да 
реши су следећи:  

1. Стицање чланских права у привредном субјекту, односно стицање 
својства предузетника у поступку регистрације оснивања привредног 
субјекта или поступку промене тих података привредног субјекта;  

2. Регистрација функције члана органа управљања, органа надзора, 
функције заступања, у поступку регистрације тих података привредног 
субјекта;  

3. Вршење чланских права, односно функције члана органа управљања, 
органа надзора, заступања; 

4. Обављање привредне делатности – јесте обављање привредне 
делатности привредног субјеката који се региструје у Агенцији; 
 

у следећим случајевима:  
 

1) Када је привредним субјектима блокирано располагање средствима са 
рачуна преко којих се врши платни промет, услед неликвидности 
(неспособности плаћања) дужој од 120 дана непрекидно, односно 60 
дана почев од 01. 01. 2017. године ; 

2) Када је над привредним субјектом отворен стечај; 
3) Када је над привредним субјектом отворена принудна ликвидација;  
4) Када су привредном субјекту, његовом члану, законском заступнику, 

члану органа управљања или надзора изречене судске забране и мере 
безбедности у судском поступку, мере забране у управном поступку и 
друге изречене мере у поступцима које воде друга правна лица као 
вршиоци јавних овлашћења, а које за правну последицу имају 
ограничење стицања или вршења права лица у привредном субјекту или 
обављање привредне делатности. 

 
 
2. Циљеви који се доношењем закона постижу 
 

Законом о привременим ограничењима права обезбеђују се услови за 
стварање сигурнијег, повољнијег и транспарентнијег пословног амбијента.  

 
Намера доношења оваквог Закона је да они привредни субјекти којима су 

блокирани рачуни, као и њихови власници и чланови органа управљања не могу остати у 
правном систему без ограничења, а оснивањем нових привредних субјеката или 
куповином већ постојећих своје пословне активности пренети на „новог субјекта“, а своје 
до тада нерешене дужничко поверилачке односе оставити неразрешене. Оваквим начином 



продубљује се дужничко-поверилачка криза и стварањем нових субјеката само се 
привидно повећава привредни потенцијал у Републици Србији, док се нерешавањем 
нагомиланих проблема само продубљује криза и ствара повољно тло за одређене групе 
лица који овакав систем користе и за злоупотребе.  

 
Цело пројектовање оваквог система није осмишљено као 

„интервенционизам“ у циљу да државни апарат буде препрека слободном предузетништву 
и развоју привредне активности, већ стварање повољног, сигурног, транспарентног и 
предвидљивог пословног амбијента.   

 
Новим законским решењем отклањају се одређени проблеми у пракси, али 

закон има и превентивно дејство у смислу да ће привредни субјекти, услед санкција које 
су овим прописом предвиђене, своје обавезе извршавати савесније, вршити плаћања у 
роковима одређеним прописима или актима на основу којих су пословни односи настали.  

 
Како се до сада у Републици Србији није ни на једном месту збирно водила 

евиденција о лицима која по неком од законских основа улазе у круг оних којима је 
привремено ограничено одређено право, предвиђа се имплементацијa регистра лица са 
привременим ограничењима права са јасном намером да се на једном месту воде подаци о 
свим онима који се по неком од законских основа уписују у регистар. Осим обједињавања 
података на једном месту, сврха успостављања оваквог регистра је изградња механизма 
помоћу којег ће се моћи вршити праћење квалитета једног од сегмената пословног 
окружења у Републици Србији и који ће служити као једно од средстава који даје јасне 
показатеље приликом будућих планских активности и доношења мера из области 
привредног живота.  

 
У циљу ажурног и тачног вођења регистра као једна од новина предвиђена 

је и изградња посебног информационог система за размену података међу државним 
органима који учествују у овим пословним процесима, а која осим сврхе вођења овог 
регистра може да има и далеко шире и свеобухватније дејство.  

 
На описани начин, такође ће се омогућити ефикасан механизам примене 

бројних прописа којима се у постојећем правном систему уређују одговорност доносилаца 
одлука у привредним субјектима и правним лицима било да су у питању законски 
заступници или чланови управних, надзорних органа и, уопште одговорна лица и нормира 
се ограничавање или забрана обављања привредне делатности кроз норме о мерама 
безбедности које изричу правосудни органи у законом утврђеним процедурама према 
конкретном лицу и у одређеном временском трајању. 

 
Ове норме садржане су у следећим прописима: Закону о одговорности 

правних лица за кривична дела („Сл.Гласник РС“ бр.97/08) , Кривичним закоником („Сл. 
гласник РС“ бр. 85/05, 88/05 - исправка, 107/05 - исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 
108/14), Закону о извршењу кривичних санкција („Сл.гласник РС“ бр.55/14), Закону о 
привредним преступима („Сл.лист СФРЈ бр. 4/77, 36/77 - исправка, 14/85, 10/86 - др. закон, 
74/87, 57/89, 3/90, Сл. лист СРЈ бр. 27/92, 16/93 - др. закон, 31/93 - др. закон, 41/93 - др. 
закон, 50/93 - др. закон, 24/94, 28/96, 64/01, Сл. гласник РС бр. 101/05 - др. закон), Закону о 
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пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“ бр. 80/02, 84/02 - 
исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 
20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14) и 
други закони. 

 
Законом о стечају („Сл.гласник РС“ 104/09, 99/11 – др.закон, 72/12 – УС, 

83/14) прописано је да трајнија неспособност плаћања наступа, као стечајни разлог, 
истеком рока од 45 дана од доспелости обавеза или 30 дана од дана потпуне обуставе свих 
плаћања у непрекинутом трајању.  

 
На описани начин, јасно је да Закон о привременим ограничењима права 

прописује рок од 120 дана неспособности плаћања у непрекинутом трајању као дужи рок и 
као тренутак настанка основа за ограничавање права на  оснивање новог привредног 
субјекта или правног лица које се региструје у Агенцији за привредне регистре. 

 

 
У приказаној табели (стање на дан 31. 10. 2014. године) видљиво је да један број 

привредних субјеката (цца 45.000) не решава свој проблем неликвидности, већ се исти 
продужава и након истека 120 дана. Ово јасно говори о томе да се проблеми неликвидних 
привредних субјеката не решавају, било од стране самих субјеката, било од стране 
државних органа, већ да се „дужничко-поверилачка“ криза наставља и чак продубљује.  

 
Привремено ограничавање права неликвидних привредних субјеката сасвим је 

логичан начин решавања проблема и потпуно је правно утемељен. Ако неко има 
могућност оснивања новог привредног субјекта, при чему се врше и одређена плаћања 
(овера оснивачког акта, уплата, односно унос основног капитала, плаћање накнаде за 
регистрацију и сл.), а своје постојеће обавезе не извршава према повериоцима, односно 
рачун му се налази у блокади, долазимо у ситуацију да постојећи правни систем управо 
глорификује неликвидност и њене последице, што је недопустиво. Оваквим начином 
оснивања нових привредних субјеката стварају се нове обавезе, закључују нови послови, а 
да постојеће обавезе и послови нису довршени, те се тако стављају у неповољнији положај 
привредни субјекти који измирују своје обавезе. Тако се суштински врши општи позив на 
неизвршавање обавеза, стим да ће такво понашање и остати несанкционисано.  

 
Прописивање овако рестриктивног правила не представља вид санкционисања, већ 

прописивања унапред познатих правила по којима се убудуће власници привредних 
субјеката морају понашати. Управо је због тога у овом правцу и одложена примена 
наведене норме на 01. 01. 2017. године.  

Дужина непрекидне блокаде (у 
данима) 

60 120 180 

 
Број привредних субјеката 

 
48482 

 
45482 

 
44000 
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Питање висине власништва стављено је у контекст посебног положаја који 

власници са минимум 25% власништва над основним капиталом имају. Стицање тог и 
већег процента повлачи и питање посебних права и одговорности (посебне дужности) које 
власници капитала имају према привредном друштву. Ради регулисања овако посебних 
дужности, које имају несумњив и огроман значај у компанијском праву, ово је као посебан 
део Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. 
закон и 5/2015) регулисано одредбама чланова 61 - 76 у одељку о лицима која имају 
посебне дужности према друштву. Директно се управо ова лица сматрају одговорнима за 
пословање самих привредних субјеката, јер та лица и суштински управљају привредним 
субјектима (доносе одлуке и исте извршавају).  

 
Структура привреде у Републици Србији довољно говори у прилог да је управо 

овакав проценат и у потпуности оправдан и прихватљив. У прилог томе говори и табела о 
броју привредних субјеката и учешћу њихових власника у директном управљању 
привредним друштвима.  

 
 
Статус Број 

оснивача 
Број 
привредних 
друштава 

Број друштава 
где је оснивач и 
законски 
заступник 

Број лица која су 
и оснивачи и 
законски 
заступници 

Активно привредно 
друштво 
 

1 89113 64240 64240 
2 18391 14572 15226 
3 4045 3116 3297 
4 и више 4893 3325 3599 

Активно привредно 
друштво  
(укупно без 
стечајева) 

 116442 85253 86362 

Привредно друштво 
у процесу 
ликвидације 
 

1 5888 4206 4206 
2 1494 1141 1142 
3 275 194 194 
4 и више 277 170 170 

Привредно друштво 
у процесу 
ликвидације 
(укупно) 

 7934 5711 5712 

Тотал свега  124376 90964 92074 
 
 

 



 
3. Друге могућности за решавање проблема  
 

Изради овог закона приступило се пошто се дошло до закључка да би једино 
доношење новог закона на свеобухватан и ефикасан начин могло да реши проблеме 
уочене у пракси. Анализиране су и друге могућности за решавање проблема. Пре свега, 
анализирани су ефекти да се ништа не мења, односно да се задржи status quo ситуација и 
побољша примена постојећих прописа или да се они измене, али би оваква решења било 
још теже спровести. Сматрамо да се доношењем оваквог sui generis прописа у потпуности 
остварује његова сврха.  
 
4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема 
 

Законом се јасно прописују критеријуми, односно основи за настанак и 
престанак привременог ограничења права који гарантују висок ниво правне сигурности у 
регистроване податке и свакако јачању правне државе и на том нивоу. Садржина регистра 
по питању врсте и количине података о лицима која су уписана у регистар је прописана 
законом, те не постоји опасност од произвољности у тумачењу прописа,  тако да је овим 
начином с друге стране извршено и ограничење органа државне власти да се може кретати 
само у границама које су му одређене законом. Имплементација регистра лица са 
привременим ограничењем права представља пример установљавања јасних механизама и 
процедура, те као свој ефекат има и смањење ширења бирократског утицаја на пословање 
привредних субјеката. 
 
 
5. Трошкови које ће примена закона изазвати код грађана и привреде, посебно малих 
и средњих предузећа 
 

Примена закона неће утицати на повећање трошкова пословања, јер су сви 
подаци који су садржани у регистру доступни без накнаде свим државним органима, тако 
што ће државни органи имати право добијања електронских података од стране Агенције 
за привредне регистре без накнаде (што је и до сада био случај), те у поступима које воде 
у вези привредних субјеката, а тичу се података из регистра лица са привременим 
ограничењима права неће морати тражити исправе из регистра за које би привредни 
субјекти морали плаћати накнаду за њихово издавање.  
 
6. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове 
 

Пошто су средства за спровођење овог закона обезбеђена донацијом Краљевине 
Норвешке и из средстава Агенције за привредне регистре, не постоје трошкови за 
привреду који ће бити додатна обавеза привредних субјеката.  

 
Ефекти решења предложених овим законом мерљиви су и изражени пре свега 

индикаторима да је у Републици Србији са стањем на 31. 10. 2014. године било 48.482 
привредна субјекта који су у блокади дужој од 60 дана и да је 45.482 привредна субјекта у 



блокати дужој од 120 дана, те да то представља негде око 14% привреде Србије, као и да 
остатак привреде (око 86%) неће бити обухваћен овим законским решењем.  

 
Озбиљност проблема довољно репрезентује и чињеница да се број регистрованих 

привредних субјеката који су у блокади дужој од 180 дана креће око 44.000 па је основано 
закључити да велики број ових субјеката наставља привредну активност новом 
регистрацијом.  

Један број лица, на описани начин, потпуно занемарује и норме Закона о 
привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15) који 
прописује посебне одговорности према друштву управо од стране чланова друштва, 
директора, чланова надзорног одбора, ортака, комплементара и др. Правила савесног и 
поштеног пословања намећу дужности поштовања обавеза како према друштву тако и 
према пословној заједници уз обавезу избегавања злоупотреба у пословању и изигравања 
поверилаца на начин што би се основало ново привредно друштво или привредни субјекат 
и тиме започео нови пословни циклус уз потпуно занемаривање обавеза и одговорности 
према претходном привредном субјекту и његовим повериоцима и партнерима. 
 
7. Да ли акт стимилуше појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну 
конкуренцију 
 

Због своје природе Закон о привременом ограничењу права не може непосредно да 
утиче на појаву нових привредних субјеката на тржишту, али он посредно утиче на јачање 
потенцијала постојећег привредног система.  

Овај закон ће отклонити неке од проблема уочених у пракси, пре свега нових 
привредних субјеката чији власници већ имају или изречене управне или судске мере које 
им то забрањују или се њихови већ постојећи привредни субјекти налазе у поступку 
стечаја или принудне ликвидације, односно у блокади. Овим начином се неће повећати 
број нових привредних субјеката, али ће на тржишту подићи ниво конкурентности свих 
који своје обавезе извршавају на време и раде и послују у границама прописаних услова и 
рокова (било законских било уговорних). Свакако закон служи као инструмент за 
спречавање нових привредних субјеката који од почетка носе терет „пренетог“ пословања 
са оних који своје обавезе не могу измиривати.  
 
 
8. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове 
 

У изради Нацрта закона о привременом ограничењу права учествовали су 
представници привредних субјеката кроз чланство у радној групи представника 
Привредне коморе Србије, а Минстарство привреде објавиће јавни позив за учешће на 
јавној расправи о Нацрту закона о привременим ограничењима права, те ће се након 
одржане јавне расправе и критичког осврта на дате предлоге, примедбе и сугестије 
стручне и заинтересоване јавности детаљније приступити изради Нацрта закона и анализи 
ефеката решења која буду евентуално у поступку јавне расправе прихваћена.  
 
 
9. Које ће мере бити предузете да би се остварили разлози доношења Закона 



 
 

Да би се остварили Законом о привременом ограничењу права наведени разлози 
биће донети подзаконски акти, који се пре свега тичу техничког спровођења закона у 
смислу израде регистра лица са привременим ограничењима права, као и изградња 
система интероперабилности државих органа који учествују у поступку установљавања и 
вођења овог регистра. Такође, биће неопходно предузети читав низ мера и активности које 
се односе, како на едукацију државних службеника који ће директно учествовати у овим 
пословним процесима, тако и јавности путем изграде дела интернет стране Агенције за 
привредне регистре која ће служити за увид у овај регистар и добијање података и 
одговора од заинтересованих лица. 

 


