
IV Анализа ефеката Нацрта Закона о споразумном финансијском 

реструктурирању 
  

Привреду Републике Србије карактерише несигурност у наплати потраживања и смањена 

финансијска дисциплина, због тога што привредни субјекти не извршавају или неуредно 

извршавају своје обавезе. Све ово води неликвидноси, односно неспособности плаћања са великим 

бројем блокираних пословних рачуна привредних субјеката у поступку принудне наплате 

потраживања. То даље погоршава њихову финансијску ситуацију и онемогућава уредно 

сервисирање преузетих обавеза према кредиторима, пре свега, банкама и другим финансијским 

институцијама. У таквим условима значајно се увећава број ненаплативих, односно 

проблематичних кредита банака (NPL кредита).  

 

У случају ниске ликвидности, односно неликвидности, не само да се повећава ризик 

наплате, већ се напори привредника, посебно из реда малих и средњих предузећа, првенствено 

усмеравају ка опстанку и преживљавању на тржишту, уместо ка расту и развоју (инвестирању и 

ширењу пословних активности).  

 

Такође, као последица неликвидности бележи се све већи број блокираних рачуна, као и 

високи износи неизмирених обавеза. Да значајан број привредних субјеката има озбиљних 

проблема са одржавањем ликвидности и континуираним измиривањем преузетих обавеза указују 

подаци Народне банке Србије о броју блокираних предузећа и износу неизмирених обавеза.  

 

На дан 30. априла 2015. године блокирано је укупно 55.795 привредних субјеката, са 

укупним неизмиреним обавезама од 272,2 млрд динара. Од овог броја, блокирани су рачуни 29.556 

правних лица, са укупни неизмиреним обавезама у износу од 256,7 млрд динара, док је 26. 239 

предузетника у блокади са укупним неизмиреним обавезама у износу од 15,5 млрд динара.    

 

 

Блокирани дужници на дан 30.04.2015. 

 

Период 

неликвидности 

(дани) 
 

УКУПНО – привредни 

субјекти 

Правна лица Предузетници 

Број  Износ 

блокаде 

(млрд) 

Број Износ 

блокаде 

(млрд) 

Број Износ 

блокаде 

(млрд) 

0-30 2.878 5,1 1.290 4,8 1.588 0,2 

30-180 7.936 15,1 3.181 13,1 4.755 1,9 

180-360 7.951 19,6 2.854 17,0 5.097 2,6 

360-720 19.698 80,0 7.092 71,2 12.606 8,8 

720-1080 6.797 59,4 4.836 57,9 1.961 1,5 

Преко 1080 10.535 92,9 10.303 92,6 232 0,3 

УКУПНО 55.795 272,2 29.556 256,7 26.239 15,5 

                                                                                                              Извор – Народна банка Србије 

У условима веома изражене неликвидности привредних субјеката присутан је и проблем 

континуираног раста проблематичних кредита на нивоу банкарског сектора РС (кредита у доцњи 

дужој од 90 дана). Тако су проблематични кредити банака, према подацима Народне банке Србије, 

на крају децембра 2012. године износили 18,6% укупно одобрених кредита, на крају децембра 

2013. године 21,4%, и према последњим расположивим подацима, на крају септембра 2014. године 

23,0% укупно одобрених кредита.   



 

ПРОБЛЕМАТИЧНИ КРЕДИТИ (НПЛ КРЕДИТИ) – бруто износ 

 

 12.2012. 12.2013. 9.2014. 

Млрд % учешћа Млрд % учешћа Млрд % учешћа 

НПЛ 

КРЕДИТИ 

365,8 18,6 395,3 21,4% 436,7 23,0% 

УКУПНИ 

КРЕДИТИ 

1.966,6 100% 1.847,2 100% 1.898,7 100% 

                                                                                                           Извор: Народна банка Србије  

Проблематични кредити сектора привреде, такође, бележе континуирани раст и њихово 

учешће у укупно одобреним кредитима привреди повећано је са 21,2% колико је износило на крају 

2012. године на 27,3% на крају септембра 2014. године.    

СЕКТОРСКА СТРУКТУРА NPL КРЕДИТА 

 12.2012. 12.2013. 9.2014. 

Млрд % учешћа Млрд % учешћа Млрд % учешћа 

Привреда 206,2 21,2% 237,7 27,1% 263,8 27,3 

Физичка 

лица*  

65,8 10,1% 72,7 10,8% 81,5 11,4% 

*Физичка лица обухватају: становништво, предузетнике и регистроване пољопривредне 

произвођаче  

Неликвидност, али и спорост и неефикасност судова у решавању привредних спорова 

имају за последицу веома дуге рокове плаћања обавеза из пословних односа. И поред законског 

регулисања ове области, просечан број дана измиривања обавеза је и даље преко 120 дана. Од 

априла 2013. године када је ступио на снагу Закон о роковима плаћања до марта 2015. године 

дугови привредних субјеката повећани су за око 40%.    

 

Зашто је доношење Закона најбоље за решавање проблема? 

Доношењем Закона о споразумном финансијском реструктурирању, институционално и на 

целовит начин, стварају се услови који омогућавају привредним субјектима у финансијским 

тешкоћама реструктурирање дугова, односно реорганизација њиховог односа са највећим (или 

свим) повериоцима, пре свега кредиторима.  

Трогодишња пракса у примени Закона показала је да постоје проблеми и ограничења у 

примени појединих одредби Закона, као и да постоје одређене правне празнине и непрецизности. 

Део ових проблема није могуће решити без измена Закона, нити искључиво бољом применом 

важећег Закона који уређује област споразумног финансијског реструктурирања.  

Поред тога, веома је важно омогућити привреди ефикасан механизам реструктурирања 

дугова који је у функцији опоравка и консолидовања пословања привредних субјеката у 

финансијским тешкоћама. Споразумно финансијско реструктурирање је веома ефикасан 



инструмент за реструктурирање дугова у циљу побољшања изгледа за опоравак пословања 

привредног друштва.  

Такође, овај инструмент је један од начина за решавање системског питања 

проблематичних кредита, односно смањења нивоа ненаплативих пласмана привреди. У том 

смислу, овај Закон подстиче привредне субјекте у финансијским проблемима да правовремено 

покрену поступак споразумног финансијског реструктурирања, како би редефинисали своје 

односе са повериоцима и очували пословне активности. 

На кога ће и како утицати предложена решења? 

Одредбе Закона о споразумном финансијском реструктурирању имају позитиван ефекат на сва 

привредна друштва, предузетнике, банке и друге финансијске институције, јер се Законом 

регулишу сва питања од значаја за ефикасно реструктурирање дугова. Предложена решења ће 

имати позитиван ефекат на: 

- привредна друштва, посебно мала и средња привредна друштва и предузетнике, који ће 

бити у могућности да кроз поступак споразумног финансијског реструктурирања, са својим 

повериоцима, пре свега, кредиторима, договоре начине (мере) решавања финансијских 

проблема у циљу стварања услова за нормалан наставак пословања, као и  

- банке и друге финансијске институције, које предузимајући мере споразумног финансијског 

реструктурирања, могу значајно да допринесу смањењу ненаплативих кредита 

(проблематичних кредита).  

Трошкови које ће примена Закона изазвати код привреде, посебно малих и средњих 

предузећа 

Доношење новог Закона неће наметнути нове трошкове привреди, већ ће створити 

могућност да се они смање, с обзиром на очекивани позитивни ефекат од повећања ликвидности 

привредних субјеката и смањења проблематичних кредита банака.  

 

Да ли Закон стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну 

конкуренцију? 

Поступку споразумног финансијског реструктурирања приступа се уколико релевантни 

повериоци процене да је опстанак и опоравак привредног друштва и предузетника у финансијским 

тешкоћама економски оправдан, односно ако процене да ће друштво моћи да настави да одрживо 

послује, на дужи рок и да ће повериоци моћи да остваре намирење својих потраживања. С тога се 

може рећи да Закон ствара услове за опоравак и консолидацију пословања првредних субјеката, 

чиме се доприноси јачању конкуренције на тржишту.  

 

Које ће мере током примене Закона бити предузете да би се остварили разлози 

доношења Закона? 

Примена Закона условљена је доношењем више подзаконских аката, те је претпоставка за 

његову примену доношење тих аката у роковима који су предвиђени  овим Законом.    

 


