ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ
Члан 1.
У Закону о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 18/03,
45/05, 123/07 и 30/10 др. закон), у члану 41б у ставу 2. речи: „измиривања
трошкова продаје у поступку приватизације и посебне накнаде остварене
закључењем уговора о продаји капитала, односно имовине (провизија), као и
првенственог” бришу се.
Ст. 3, 4. и 5. бришу се.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 86.
став 2. Устава Републике Србије, према коме се постојећа друштвена својина
претвара у приватну својину под условима, на начин и у роковима предвиђеним
законом и у одредби члана 97. тачка 7) Устава Републике Србије, према којој
Република Србија, уређује и обезбеђује између осталог и својинске односе.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Чланом 41б Закона о приватизацији прописано је да се средства
остварена од продаје капитала у поступку приватизације уплаћују на рачун
Агенције за приватизацију, односно да се наведена средства после
измиривања трошкова продаје у поступку приватизације и посебне накнаде
остварене закључењем уговора о продаји капитала, односно имовине
(провизија), као и првенственог намирења поверилаца субјеката приватизације
у којима је спроведено реструктурирање, уплаћују се на уплатни рачун буџета
Републике Србије.
Међутим, имајући у виду потребу да се сва средства која се стичу
пословањем институција чији је оснивач Република Србија, обједине у
републичком буџету, то се предлажу измене предметне одредбе. Наиме,
предложеним изменама омогућило би се да се сва средства остварена од
продаје капитала у поступку приватизације, после намирења поверилаца
субјеката приватизације у којима је спроведено реструктурирање уплаћују на
уплатни рачун буџета Републике Србије. Из наведеног проистиче да би се
ступањем на снагу предложених измена, средства за рад Агенције за
приватизацију као и средства за измиривање трошкова продаје у поступку
приватизације, обезбеђивала у буџету Републике Србије.
III. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА
1. Одређивање проблема које закон треба да реши
Предложени закон омогућава да се сва средства која се остварују у
поступку приватизације обједине у републичком буџету, укључујући и средства
која су се издвајала за намирење трошкова у поступку приватизације, као и
посебна накнада остврена закључењем уговора о продаји капитала, односно
имовине (провизија).
2. Циљеви који се доношењем закона постижу
Обједињавањем средстава која се стичу пословањем институција чији је
оснивач Република Србија, односно у конкретном случају сливањем свих
средстава која се остварују у поступку приватизације, омогућиће се повећање
прилива средстава у буџет Републике Србије.
3. Друге могућности за решавање проблема
Приликом израде закона законодавац није разматрао друга решења, с
обзиром да предложено решење представља једини начин повећања прилива
средстава у буџет Републике Србије, из средстава остварених у поступку
приватизације.
4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема
Предложене измене се односе на материју која се мора регулисати
законом, тако да није било могућности за решавање проблема на други начин.

5. На кога ће и како утицати предложена решења
Овај закон ће имати позитиван утицај на републички буџет, па самим тим
и на финансијску стабилност Републике Србије.
6. Трошкови које ће примена закона изазвати код грађана и
привреде, посебно малих и средњих предузећа.
Примена овог закона неће изазвати ни грађанима ни привреди
издвајање додатних трошкова.
7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове
Као што је наведено у предходној тачки, примена овог закона неће
изазвати ни грађанима ни привреди издвајање додатних трошкова.
8. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на
тржишту и тржишну конкуренцију
Одредбе предложеног закона неће непосредно стимулисати појаву
нових привредних субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију али ће утицати
на финансијску стабилност Републике Србије.
9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје
ставове
Како је ступање на снагу одредаба предложеног закона, једини начин
максимизације буџетских средстава из прихода остварених у поступку
приватизације, то су се заинтересоване стране на посредан начин сагласиле са
преложеним концептом.
IV.
ОБЈАШЊЕЊЕ
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

ОСНОВНИХ

ПРАВНИХ

ИНСТИТУТА

И

Чланом 1. предвиђено је брисање одредаба члана 41б Закона о
приватизацији, којима се уређује да се средства за намирење трошкова у
поступку приватизације, као и провизија издвајају из продајне цене, пре уплате
на рачун буџета Републике Србије. На овај начин је омогућено да се сва
средства остварена у поступку приватизације, осим средстава којима се
намирују повериоци субјеката приватизације у којима је спроведено
реструктурирање, уплаћују на уплатни рачун буџета Републике Србије.
Чланом 2. одређено је ступање на снагу овог закона наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ
ЗАКОНА
За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџета
Републике Србије.
VI. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Недоношење овог закона по хитном поступку, сагласно члану 167.
Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12- пречишћен
текст) могло би да проузрокује штетне последице по буџет Републике Србије.
VII. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА
СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ
ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”
Нарочито оправдани разлози за раније ступање на снагу овог закона,
сагласно члану 196. став 4. Устава Републике Србије састоје се у потреби да

што пре ступи на снагу како би се постигли позитивни ефекти измена, које би се
огледале, пре свега, у повећању буџетских средстава.

