
ПРЕДЛОГ

З А К О Н
О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ

Члан 1.

У Закону о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 18/03, 
45/05, 123/07, 123/07 – др. закон, 30/10 – др. закон, 93/12 и 119/12), члан 20ж 
мења се и гласи: 

„Члан 20ж

За субјекте који се приватизују методом јавног тендера, односно јавне 
аукције, државни повериоци не могу тражити принудну наплату нити било коју 
меру поступка извршења ради намирења потраживања насталих до 31. 
децембра 2007. године.

По окончању реструктурирања, односно после продаје јавним тендером 
или јавном аукцијом, Агенција обавештава судове и друге органе надлежне за 
доношење основа и налога за принудну наплату о уплати продајне цене и о 
повериоцима који своје потраживање намирују из те цене.ˮ

Члан 2.

У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона повериоци 
субјекта приватизације у реструктурирању дужни су да Агенцији доставе захтев 
за исплату потраживања са решењем о извршењу, извршном исправом и 
другим документима којима доказују своје потраживање према субјекту 
приватизације у реструктурирању, ради евидентирања потраживања. 

У року од 90 дана од дана истека рока из става 1. овог члана Агенција ће 
евидентирати поднете захтеве за исплату, утврдити висину потраживања за 
сваког повериоца и субјекта приватизације у реструктурирању и сачинити 
предлог за намирење потраживања које ће доставити повериоцима.

У року од 30 дана од истека рока из става 2. овог члана повериоци се 
могу изјаснити да ли су сагласни са предлогом Агенције.

Поступци принудног извршења против субјекта приватизације у 
реструктурирању, који су прекинути до дана ступања на снагу овог закона на 
основу члана 20ж Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 
18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – др. закон, 30/10 – др. закон, 93/12 и 119/12), могу 
се наставити на основу захтева повериоца, по истеку рока из става 3. овог 
члана.

Поступци принудног извршења против субјекта приватизације у 
реструктурирању, који нису покренути до дана ступања на снагу овог закона, 
могу се покренути на основу захтева повериоца по истеку рока из става 3. овог 
члана.

Повериоци су дужни да уз захтев из ст. 4. и 5. овог члана, који подносе 
суду, обавезно приложе предлог Агенције за намирење потраживања из става 
2. овог члана.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. УСТАВНИ ОСНОВ

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 86. став 2.
Устава Републике Србије, којим се утврђује да се постојећа друштвена својина 
претвара у приватну својину под условима, на начин и у роковима предвиђеним 
законом.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Одредбом члана 20ж став 1. Закона о приватизацији („Службени гласник 
РС” бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 –др.закон, 30/10 - др. закон, 93/12 и 
119/12) одређено је да се од дана доношења одлуке о реструктурирању до дана 
доношења одлуке о окончању реструктурирања, а најкасније до 30. јуна 2014. 
године, не може против субјекта приватизације, односно над његовом 
имовином, одредити или спровести принудно извршење нити било која мера 
поступка извршења ради намирења потраживања. 

Одлуком Уставног суда број: Iуз-95/2013 године од 14. новембра 2013. 
године утврђено је да одредба члана 20ж став 1. Закона о приватизацији, није у 
сагласности са Уставом, имајући у виду најпре да је имаоцима потраживања 
према субјектима приватизације у реструктурирању несумњиво ограничено 
право на имовину у смислу одредаба члана 58. Устава Републике Србије. 
Наведеним продужењем рока, поступак реструктурирања је од „мере 
ограниченог трајања” са Законом јасно одређеним циљевима, претворен у 
континуирану дуготрајну меру која нити је доводила до приватизације 
предузећа, нити је омогућавала њихову ликвидацију.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

У члану 1. мења се члан 20ж тако што је овом одредбом задржано 
постојеће законско решење које се односи на све субјекте приватизације а не 
само на субјекте у реструктурирању који имају потраживања од државних 
повериоца и који не могу тражити принудну наплату нити било коју меру 
поступка извршења ради намирења потраживања насталих до 31. децембра 
2007. године.

Став 2. односи се на обавезу Агенције за приватизацију да по окончању 
приватизације једном од законом предвиђених метода обавести судове и друге 
органе надлежне за доношење основа и налога за принудну наплату о уплати 
продајне цене и о повериоцима који своје потраживање намирују из те цене.

У члану 2. уређено је да су повериоци субјекта приватизације у 
реструктурирању, дужни да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 
закона Агенцији доставе захтев за исплату потраживања са решењем о 
извршењу, извршном исправом и другим документима којима доказују своје 
потраживање према субјекту приватизације у реструктурирању, ради 
евидентирања потраживања. 
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У року од 90 дана од дана истека рока из става 1. овог члана Агенција ће 
евидентирати поднете захтеве за исплату, утврдити висину потраживања за 
сваког повериоца и субјекта приватизације у реструктурирању и сачинити 
предлог за намирење потраживања које ће доставити повериоцима .

У року од 30 дана од истека рока из става 2. овог члана повериоци се 
могу изјаснити да ли су сагласни са предлогом Агенције за приватизацију.

Поступци принудног извршења против субјекта приватизације у 
реструктурирању, који су прекинути до дана ступања на снагу овог закона на 
основу члана 20ж Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 
18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – др. закон, 30/10 – др. закон, 93/12 и 119/12), могу 
се наставити на основу захтева повериоца, по истеку року рока из става 3. овог 
члана.

Поступци принудног извршења против субјекта приватизације у 
реструктурирању, који нису покренути до дана ступања на снагу овог закона, 
могу се покренути на основу захтева повериоца, по истеку року рока из става 3. 
овог члана.

Повериоци су дужни да уз захтев из ст. 4. и 5. овог члана, који подносе 
суду, обавезно приложе предлог Агенције за намирење потраживања из става 
2. овог члана.

У члану 3. предвиђено је ступање на снагу и почетак примене овог 
закона. 

IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА

За овај закон није потребно извршити анализу ефеката закона, с 
обзиром на чињеницу и у светлу донете Одлуке Уставног суда број: Iуз-95/2013 
године од 14. новембра 2013. године о неуставности одредбе члана 20ж став 1. 
Закона о приватизацији. 

V. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТА

За спровођење овог закона нису потребна средства у буџету Републике 
Србије.

VI. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ 
ПОСТУПКУ

Разлози за доношење овог закона по хитном поступку, у складу са 
чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 
20/12 – пречишћен текст), произлазе из чињенице да је неопходно обезбедити 
услове за његову примену што раније у 2014. години, а све у циљу избегавања 
правне несигурности поверилаца субјекта приватизације у реструктурирању и 
намиривања потраживања по извршним пресудама. 

Постојање и остваривање права извршних повериоца, везује се за 
остваривање законом утврђеног општег односно јавног интереса израженог 
кроз претварање друштвене у приватну својину. Како је имаоцима наведених 
потраживања несумњиво ограничено право на имовину у смислу одредаба 
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члана 58. Устава, и у циљу заштите њихових права неопходно је донети овакво 
законско решење у што краћем року, имајући у виду и легитимност циљева које 
је законодавац желео да оствари његовом применом.

VII. РАЗЛOЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА 
ПРОПИС СТУПИ НА СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД 

ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”

Предлаже се да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”, како би се 
обезбедило несметано функционисање и спровођење поступка намирења 
извршних поверилаца субјекта приватизације у реструктурирању.


