
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 
I    УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. став 

1. тач. 2) и 6) Устава Републике Србије, према којем Република Србија, између осталог, 
уређује и обезбеђује поступак пред судовима и другим државним органима, уређује и 
обезбеђује правни положај привредних субјеката. 

Устав, такође омогућава, да се поједина права могу ограничити законом уз 
вођење рачуна о суштини права, природи, обиму ограничења као и да сви имају једнак 
положај на тржишту. 
 

II    РАЗЛОЗИ  ЗА  ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Законом о привременим ограничењима привредних субјеката (у даљем 
тексту: закон), обезбеђују се услови за стварање сигурнијег пословног амбијента с 
намером да они привредни субјекти, односно њихови власници, који имају тешкоће у 
пословању, односно чији су пословни рачуни у блокади или је њихово пословање 
санкционисано изрицањем кривичних, прекршајних или управних санкција, не врше даље 
пословне активности оснивањем или куповином нових привредних субјеката и на тај 
начин доприносе ширењу круга нерешених дужничко поверилачких односа који 
представљају један од основних проблема у привредном систему Србије. Блокада 
располагања средствима са рачуна преко којих се врши платни промет услед 
неликвидности која је дужа од 120, односно 60 дана, доводи до немогућности измиривања 
обавеза повериоцима, избегавање уплата готoвог новца на блокиране рачуне, плаћања у 
готовом новцу уместо преко рачуна, немогућност нормалног рада и пословања с обзиром 
да не постоји могућност исплате зарада запосленима, као и неплаћања доспелих обавеза 
по основу јавних прихода и слично, што аутоматски доводи до стварања „повољног 
пословног амбијента за ширење сиве економије“. Због тога се овим законом привремено 
ограничавају на оснивање нових или куповину постојећих привредних субјеката она лица 
која имају проблеме у пословању, све до момента док не реше те проблеме. Остављање 
проблема блокаде привредних субјеката по страни и њихово нерешавање, што је сада 
случај, представља један од главних узрока постојећег стања неликвидности привреде. 

 
Новим законским решењем отклањају се одређени проблеми који постоје у 

досадашњој пракси на напред наведени начин, али се врши и превентивно деловање на 
привредне субјекте да своје обавезе извршавају на време, јер ће наступање последица 
привременог ограничења права узроковати и њихов лошији пословни рејтинг. Само 
сазнање да ће убудуће бити спречени на оснивање нових привредних субјеката, ако се 
налазе у блокади, представљаће један од разлога да се блокада пословних рачуна цени на 
другачији начин него сада. 

 
Привремено ограничење права не представља нов начин кажњавања, већ 

увођења реда у систем оснивања нових привредних субјеката, прописивањем строжијих 
услова за оснивање односно стицање удела у привредним субјектима. Они привредни 
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субјекти који имају финансијске проблеме, те им је услед тога блокиран рачун, односно 
исти су неликвидни дуже од 120, односно 60 дана, свој статус неликвидности морају 
претходно да реше у оквиру оних правних могућности и процедура које постоје (стечај 
или други начин финансијског реструктурирања), па да тек након тога изврше проширење 
пословања оснивањем нових привредних субјеката или куповином постојећих.  

 
Почетком 2015. године, од укупног броја привредних субјеката (око 330.000 

привредних друштава и предузетника), број оних чији су рачуни блокирани дуже од 60 
дана је око 49.000, са блокадом дуже од 120 дана око 46.000 а са блокадом дужом од 180 
дана, број привредних субјеката је око 44.000.  

  
Наведени подаци очигледно указују да у тренутку разматрања Нацрта Закона о 

привременим ограничењима права, велики број привредних субјекта неометано приступа 
регистрацији оснивања новог привредног субјекта без обзира на околност да у постојећем 
привредном субјекту има блокиране пословне рачуне, стечајни поступак у току или им је 
државни орган изрекао одређене санције или мере безбедности.  

 
На описани начин ствара се неједнакост на тржишту и значајна финансијска и 

економска нестабилност привреде која се не може пасивно посматрати, односно без 
икакве реакције позитивних прописа у смислу превенирања могуће штете по солвентне 
привредне субјекте као и подизања нивоа правне сигурности и спречавања могућих 
нечасних радњи у смислу уставноправне заштите економског уређења. 

 
Битан разлог за доношење овог закона јесте и даљи рад на транспарентности 

пословања свих привредних субјеката у Републици Србији и повећање степена сигурности 
правног промета свих његових учесника. 

 
У циљу обједињавања података о привредним субјектима, лицима која у 

њима врше функције у органима управљања, надзора и заступања, овим законом се, као 
новина, предвиђа успостављање регистра лица са привременим ограничењем права, који 
представља јединствену, централну, електронску базу података о лицима којима се 
привремено ограничавају права у привредном субјекту. Поверавање послова вођења овог 
регистра додељује се Агенцији за привредне регистре. 

 
Јединствена електронска база података обезбедиће услове да се, по први 

пут, на једном месту, могу сагледати информације о нивоу пословне и професионалне 
поузданости привредних субјеката као и да се, у непосредној будућности, ови подаци могу 
разменити са сродним привредним регистрима у региону и Европи. Директива Европског 
Парламента и Савета о услугама на унутрашњем тржишту 2006/123/EC прописује одредбе 
о административној сарадњи држава и охрабривање развоја правила понашања по 
одређеним питањима а најпре, размену података о доброј репутацији давалаца услуга 
(малих и средњих предузећа). Ово се пре свега односи на дисциплинске, админстративне 
или кривичне санкције и одлуке које се тичу банкротства или несолветности а које су 
директно релевантне за компетентност даваоца услуге или његову професионалну 
поузданост. 
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У циљу ажурног и тачног вођења регистра предвиђена је израда ЈПИ – 
апликативног софтверског решења (система) за регистрацију података и њихову размену 
са обвезницима, корисницима, статусним регистрима и регистрима које води Агенција, 
као и све софтверске компоненте, базе, електронски обрасци и оперативне процедуре које 
се користе за регистрацију, одржавање, размену и објављивање података о лицу са 
привременим ограничењем права. 

 
Сви државни органи који имају одређене улоге у систему регистрације лица 

са привременим ограничењима права сврставају се у две основне категорије:  
 
1. Обвезници достављања података о лицу са привременим ограничењем 

права – јесу државни органи, организације и друга правна лица као 
вршиоци јавних овлашћења који податке о лицу са привременим 
ограничењем права достављају путем електронских сервиса Агенцији; 
 

2. Обвезници уписа података о лицу са привременим ограничењем права – 
јесу државни органи, организације и друга правна лица као вршиоци 
јавних овлашћења који податке о лицу са привременим ограничењем 
права ради регистрације уписују путем ЈПИ. 

 
Из наведеног је јасно видљиво да се носиоци јавних овлашћења деле према 

нивоу техничке оспособљености. 
  
Регистар лица с друге стране омогућава свим државним органима да ради 

вршења послова из свог делокруга, а поготово послова вођења база података, користе 
податке из Регистра преко ЈПИ. 

 
Овим законом по први пут се у правни систем Републике Србије уводи 

појам статусних регистара, који је често и неадекватно у употреби, с намером да се и у 
овом сегменту да даљи допринос изградњи и институционализацији правних инстисута 
који су у свакодневној употреби. Тако је дефинисано да су статусни регистри базе 
података о физичким и правним лицима, које воде надлежни државни органи и 
организације Републике Србије, у којима се региструју подаци, који за правну последицу 
имају стицање, промену регистрованих података и престанак својства физичког и правног 
лица.  

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.  

 
Томе посебно доприноси и чињеница да је јасно прописана садржина 

регистра по питању врсте и количине података о лицима која су уписана у регистар, 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. Ово представља свакако 
један од добрих примера да се услед оваквог установљавања јасних механизама и 
процедура смањује могућност за ширење бирократског утицаја на пословање привредних 
субјеката. 
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III   ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
Чланом 1. одређен је предмет овог закона, а то су основи за привремено ограничење права 
домаћег или страног регистрованог физичког или правног лица на стицање и вршење 
чланских права у привредним субјектима и стицање својства предузетника, регистрацију 
управљачких права, права надзора, права заступања и права обављања привредне 
делатности у привредним субјектима, предмет, садржина, поступак и начин вођења 
Регистра лица са привременим ограничењем права, правне последице регистрације, начин 
употребе и коришћења података из Регистра, као и друга питања од значаја за привремено 
ограничење права у привредном субјекту. 
 
Чланом 2. дефинисани су основни појмови који су употребљени у овом закону ради 
јасноће законског текста и недвосмислене и лакше примене закона у пракси.  
 
Чланом 3. одређени су основи за настанак и престанак привременог ограничења права у 
смислу њиховог таксативног набрајања да би се избегле спорне ситуације у тумачењу и 
примени закона и јасно утврдио круг лица на која се овај закон односи.  
 
Чланом 4. дефинисане су правне последице уписа лица у регистар са привременим 
ограничењима права њихово правно дејство. 
 
Члановима 5. и 6. одређен је предмет и садржина регистра, тако да је јасно наведено да су 
предмет уписа у регистар лица са привременим ограничењима права, а да садржину тих 
података о лицима чине идентификациони подаци о лицу са привременим ограничењем 
права, подаци о датуму и врсти регистрације, основу привременог ограничења права, 
подаци о почетку и крају важења привременог ограничења права, подаци о обвезницима 
достављања података и њиховим овлашћеним лицима и идентификациони подаци о 
обвезницима уписа података и њиховим овлашћеним лицима.  
 
Чланом 7. одређен је круг државних органа и организација и носилаца јавних овлашћења 
који, било као обвезници достављања или уписа података у регистар, активно суделују у 
регистрацији лица са привременим ограничењима права, те као такви доприносе ажурном 
и тачном вођењу регистра.  
 
Чланом 8. прописано је да се регистар води у електронској форми путем ЈПИ система, као 
и да се у регистар уписују датум и време уписа, промене, исправке техничке грешке и 
брисања података у регистру. Истим чланом прописано је да се услови и корисничка права 
лиа која имају приступ регистру одређују од стране регистратора који води регистар. 
 
Чланом 9. прописано је да се поступак регистрације врши по службеној дужности (без 
захтева странке у поступку), као и то ко су лица која врше регистрацију.  
 
Чланом 10. одређени су рокови у којима су дужни да поступају обвезници уписа и доставе 
података регистру, као и обавезе регистратора који води регистар у смислу регистрације 
података. 
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Чланом 11. децидно су прописани услови за регистрацију, односно који су сви 
кумулативно потребни подаци да би се одређена регистрација извршила. Овим чланом је 
такође прописано да ће се посебним подзаконским актом министра надлежног за послове 
привреде извршити и класификација основа привременог ограничења права ради 
систематичног вођења регистра. 
 
Чланом 12. уређено је на који се начин врши потврђивање идентитета привредног субјекта 
и домаћег физичког лица у поступку регистрације, односно утврђивање идентитета 
страног правног или физчког лица, како би се на сигуран начин утврдило која ће физичка 
или правна лица бити уписана у регистар. 
 
Чланом 13. прописано је да ће се о извршеној регистрацији лица у регистар са 
привременим ограничењима права обвезницима уписа и доставе података омогућити 
доступност потврде о извршеној регистрацији. Наведена одредба служи томе да се у 
сваком моменту зна ко је и у ком моменту извршио регистрацију одређеног лица у 
регистар.  
 
Члановима 14, 15. и 16. ближе је одређен начин поступања регистратора који води 
регистар, његов јасан делокруг послова у вођењу регистра, праћење и контрола 
функционисања аутоматске регистрације. Такође је јасно одређен и начин функционисања 
ЈПИ у смислу давања обавештења лицу који од услова за регистрацију није испуњен. 
Пошто се ради о аутоматској обради података на високом технолошком нивоу, прописано 
је да све док се не испуне сви услови регистрација одређеног лица није могућа, тако да се 
искључује тзв. делимична регистрација лица.  
 
Чланом 17. прописано је да се институти прекида и одлагања не примењују због напред 
наведених разлога у смислу испуњености услова за регистрацију, већ је таква могућност 
дата само у случајевима више силе или техничке природе, који се у овом случају 
изједначавају са вишом силом, дакле оних разлога који су ван домашаја људског фактора. 
Последице оваквог решења могле би се описати да се вођење оваквог регистра врши 
искључиво по објактивним принципима, без утицаја људског фактора као чиниоца који би 
имао одређена дискрециона права.  
 
Чланом 18. прописано је на који начин се врши промена регистрованих података и ко 
врши такву промену. У ситуацијама промене података које су последица промене тих 
података у статусним регистрима прописано је да се та промена врши аутоматски путем 
ЈПИ, што доводи до ажурности вођења регистра.  
 
Чланом 19. прописано је да постоји институт исправке техничке грешке у подацима о 
лицима која су уписана у регистар и да се исправка техничке грешке примењује као 
корективни фактор у функцији тачности података о лицима, а да се спроводи одмах по 
утврђењу чињенице да је до техничке грешке дошло, било од стране регистратора или 
овлашћеног лица обвезника уписа тих података у регистар. 
 
Чланом 20. прописано је ко, на који начин и у којим све случајевима врши брисање 
регистрованог податка. Тако је прописано да се брисање може вршити од стране 
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овлашћеног лица обавезника уписа података, од стране регистратора и аутоматски, као и у 
којим је то све случајевима предвиђено. 
 
Члан 21. прописује дејство регистрације и њено објављивање. Прописује се да сви 
регистровани подаци о лицу са привременим ограничењем права се достављају свим 
статусним регистрима који учествују у процесу регистрације, а да се истовремено са 
регистрацијом објављују и идентификациони подаци привредног субјекта који је по неком 
од основа уписан у регистар.  
 
Члан 22. прописује правна средства која незадовољна лица имају на располагању у 
ситуацијама када сматрају да су супротно закону уписана у регистар. Тако је предвиђено 
да, пошто регистар представља централну електронску базу података о лицима са 
привременим ограничењем права, незадовољно лице може користити жалбу или друго 
прописано правно средство само код оног органа који је утврдио постојање основа за 
привремено ограничење права, односно у поступку регистрације у Агенцији у којем је 
утврђен услов на основу кога је одбачена регистрациона пријава за стицање и вршење 
права и функције или регистрацију функције. То практично значи да се упис лица са 
привременим ограничењем права јавља као правна последица правних стања која су већ 
настала код других органа који су утврдили основ за упис у регистар, те се у поступцима 
пред тим органима могу и отклонити евентуалне незаконитости, које ће за последицу 
имати и промену регистрованих података на начине како је то у претходним члановима 
прописано. 

Чланом 23. прописан начин коришћења података и увид у регистроване податке. Овим 
чланом је предвиђео да једино лице које је по неком од основа уписано у регистар може о 
тој чињеници захтевати и издавање извода о регистрованим подацима о лицу са 
привременим ограничењем права или потврду да ли је уписано у регистар (потврда стога 
може бити позитивна или негативна). 

Члан 24. прописао је да се накнада за издавање извода и потврда плаћа у сладу са 
прописима кoјима се уређује правни положај и надлежност Агенције, што практично 
значи Одлуком Управног одбора Агенције за привредне регистре на коју сагласност даје 
Влада.  

Чланом 25. прописан је начин и услови електронске обраде и коришћења података, те је, 
пошто се ради о пре свега техничким аспектима функционисања регистра лица са 
привременим ограничењима права, прописано да ће се ова материја уредити 
подзаконским актом минстра надлежног за послове привреде на предлог Агенције.  

Чланом 26. прописано је да министарство надлежно за послове привреде врши надзор над 
спровођењем овог закона.  

Чланом 27. прописано је кривично дело као посебно дело ради заштите лица која су 
уписана у регистар, где је инкримисана радња стављена на терет пре свега одговорних 
лица која уписују, односно региструју податке у регистар, где је запрећена казна затвора 
од три месеца до пет година затвора, која висина одговара тежини кривичног дела.  
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Чланом 28. прописано је да ће се почев од  01. 01. 2017. године временско трајање блокаде 
располагања средствима са рачуна лица у Републици Србији као законски основ за 
настанак привременог ограничења права рачунати уколико је то временско трајање дуже 
од 60 дана непрекидно. Примени оваквог законског решења прибегло се пре свега јер се 
до привременог ограничења права у смислу доношења прописа који уређује одређена 
стања у Србији по први пут дошло доношењем овог закона.  
 
Стога је за време важења закона до 01. 01. 2017. године тај рок блажи за сва лица и износи 
120 дана, а од 01.01. 2017. године ће износити двоструко краће да би пре свега овај период 
имао адаптивни карактер на све привредне субјекте и пружио извесност свима на које се 
закон односи у његовој будућој примени.  
 
Овим чланом такође је прописано да ће се привремено ограничење права на чланове 
привредних субјеката по основу блокаде располагања средствима са рачуна привредних 
субјеката чији су они власници примењивати почев од 01. 01. 2017. године. 

Чланом 29. одређени су рокови за доношење подзаконских аката који су у овом закону 
наведени као довољно дуги да се подзаконски акти припреме и донесу квалитетно. 

Чланом 30. прописано је ступање на снагу и почетак примене овог закона. Одложена 
примена закона почев од 01. 10. 2015. године пре свега је неопходна, јер се у том периоду 
планира развој и успостављање ЈПИ – софтверске платформе за вођење регистра лица са 
привременим ограничењем права.  
 
 

IV  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 
 Финансијска средства за спровођење овог закона обезбеђена су Споразумом између 
Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке који се 
односи на Билатерални програм који је Влада потврдила Закључком 05 Број: 018-
10139/2013-1 од 28. новембра 2013. године. 
 
 
 


