ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1. Уставни, односно правни основ за доношење закона
Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за
осигурање и финансирање извоза Републике Србије („Службени гласник РС“ бр.
61/2005 и 88/2010“) садржан је у одредби члана 97. став 1. тачка 6. Устава Републике
Србије, према којем Република Србија, између осталог, систем обављања појединих
привредних и других делатности, економске односе са иностранством; систем
кредитних односа са иностранством.
2. Разлози за доношење закона
Зконом о изменама и допунама Закона о стечају и изменама Закона о
приватизацији ствара се потреба за регулисањем измењених овлашћења Агенције за
приватизацију.
3. Објашњење основних правних института и појединачних решења
У члану 1. у члану 5. после става 1. додаје се став 2. који је одредио да
министарство надлежно за послове привреде прописује критеријуме и мерила за
остваривање прихода обављањем делатности из своје надлежности.
У ставу 3. истог члана прописано је да министарство одређује и висину провизије
за продају акција из портфеља Акционарског фонда.
У ставу 4. истог уговора, прописан је критеријум за одмеравање прихода за
послове поверене уговором: висина стварних трошкова.
„Агенција обавља:
1) послове у поступку приватизације одређене Законом о приватизацији
2) послове Организације за надзор утврђене Законом о стечају;
3) продаје акција односно удела чији су законити имаоци Република Србија,
Фонд, Фонд за развој Републике Србије, акције које су пренете републичком фонду
надлежном за пензијско и инвалидско осигурање запослених и акције или уделе после
раскида уговора о продаји капитала односно имовине закљученог између Агенције и
купца капитала;
4) послове заступања државних поверилаца (јавно предузеће, Пореска управа,
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички завод за
здравствено осигурање, Републичка дирекција за робне резерве, Фонд за развој
Републике Србије и други републички органи и организације) у поступку
приватизације и у стечајном поступку у којима државни повериоци имају потраживања;
5) послове у име и за рачун Фонда;
6) послове продаје непокретности у име и за рачун продавца;
7) и друге послове у складу са законом и закљученим уговором.“
У члану 3. регулисано је да Агенција о свом раду подноси месечне извештаје
министарству у обављању послова приватизације и Организације за надзор.
У члану 4. регулисани су принципи којим се руководи Агенција када заступа
државне повериоце, а то су следећи принципи:
1)
максималне заштите и усаглашености интереса државних поверилаца;
2)
ефикасног спровођења и окончања поступка приватизације и стечаја и
3)
повећања буџетских прихода и смањења буџетских расхода.

У случају постојања сукоба интереса у обављању послова Агенција је дужна да
благовремено затражи обавезујућу инструкцију за поступање од Министарства. За
обављање послова из става 1. овог члана Агенцији припада накнада у висини стварних
трошкова, чија висина се одређује на основу критеријума и мерила које правилником
прописује Министарство. Агенција подноси месечне извешаје Министарству о
обављеним пословима заступања државних поверилаца из става 1. овог члана.“
У члану 5. регулисано је брисање чланова 8 до 11 Закона.
У члану 6. регулисано је да ће Агенција вршити право гласа и приликом
доношења одлука о усвајању финансијских извештаја и именовању и разрешењу органа
управљања у акционарском друштву, као и приликом одређивања висине награде која
им припада.
У ставу 6. прецизирано је да је надлежно ресорно министарство.
Чланом 7. брисан је члан 11д који је регулисао овлашћење Агенције као
стечајног управника.
У члану 8. прецизирано је да је надлежно ресорно министарство.
У члану 9. регулисани су принципи рада Агенције када заступа друге повериоце.
У члану 10. брише се овлашћење Агенције да доноси програм приватизације,
односно програм реструктурирања, имајући у виду предложене измене Закона о
приватизацији.
У члану 11. утврђене су нове надлежности Агенције у складу са изменама
Закона о приватизацији: утврђује предлог одлуке о начину и свим елементима
приватизације, доноси одлуку о реструктуирању осим у случају када одлуку доноси
други орган, доноси одлуку о раскиду уговора о приватизацији, доноси одлуку о
именовању заступника капитала и врши друге послове у име Агенције на основу Закона
о приватизацији.
У члану 12. прецизирано је да је надлежно ресорно министарство.
У члану 13. утврђена је обавеза да финансијски извештаји Агенције морају бити
у складу са међународним стандардима финансијског извештавања, односно
међународним рачуноводственим стандардима, законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија. Ради обављања годишње ревизије финансијских извештаја
Агенције ангажује се спољни ревизор.“
У члану 14. поред прекршајне одговноси за злоупотребу информација утврђена
је и одговорност по основу проузроковане штете због злоупотребе повлашћених
информација.
Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
РС“.
4. Финансијска средства потребна за спровођење овог закона

За спровођење овог закона нису потребна посебна средства.

