ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 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 и 93/12 ), у члану 20ж став 1.
после речи: „реструктурирања” додају се речи: „а најкасније до 30. јуна 2014.
године”.
У ставу 6. речи: „до дана уплате продајне цене или прве рате ако се
продајна цена плаћа на рате” замењују се речима: „најкасније до 30. јуна 2014.
године”.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. Уставни основ
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тачка 6.
Устава Републике Србије, којим се утврђује да Република Србија између
осталог, уређује и систем обављања појединих привредних и других
делатности.
II. Разлози за доношење
Чланом 20ж Закона о приватизацији („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – др. закон, 30/10 – др. закон и
93/12) прописана је забрана спровођења извршења наплатом новчаних
потраживања према субјектима приватизације у реструктурирању. Имајући у
виду да поступак приватизације и реструктурирања траје знатно дуже него што
се то могло проценити у време доношења прописа, предметна законска
одредба проузроковала је негативне последице које се огледају у немогућности
поверилаца субјеката у реструктурирању да наплате доспела и правноснажно
досуђена новчана потраживања, у дужем року него што је законодавац имао
намеру. Такође, број друштава која се налазе у поступку реструктурирања у
приватизацији је у међувремену повећан, а имајући у виду велики број
раскинутих уговора о продаји капитала или имовине због неиспуњења
уговорених обавеза од стране купаца. Тиме је повећан и број поверилаца који
нису у могућности да намире своја потраживања, чиме се угрожава њихова
ликвидност што има додатне негативне ефекте по привреду у целости. Овај
закон о измени и допуни Законa о приватизацији има за циљ да орочавањем
забране
принудног
извршења
према
субјектима
приватизације
у
реструктурирању омогући наставак пословања субјеката приватизације који су у
реструктурирању, са једне стране и створи услове за њихове повериоце да
могу да планирају своје пословне активности укључујући и обезбеђење
финансирања са већим степеном извесности, имајући у виду одређен датум до
када ће субјекти који се налазе у поступку реструктурирања бити заштићени од
принудног извршења.
III. Објашњење основних правних института и појединачних решења
У члану 1. овог закона предвиђено је да се у члану 20ж став 1. додају
речи а најкасније до 30. јуна 2014. године. Такође, у ставу 6. предложена је
замена дела става 6. који се односи на уплату продајне цене или прве рате ако
се продајна цена плаћа на рате речима најкасније до 30. јуна 2014. године.
IV. Финансијска средства потребна за спровођење овог закона
За спровођење овог закона нису потребна финансијска средства из
буџета.
V. Анализа ефеката
Члан 20ж важећег Закона о приватизацији („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – др. закон, 30/10 –
др. закон и 93/12) забрањује спровођење извршења наплатом новчаних
потраживања према оним субјектима приватизације који су у реструктурирању.
Овај проблем отежава положај поверилаца, који због законске забране не могу
да наплате, веома често, велика потраживања од својих поверилаца, тако да
неретко долазе у финансијску неликвидност. Орочавањем забране принудног
извршења према субјектима приватизације у реструктурирању олакшан је
положај друштава који се налазе у поступку реструктурирања и остављена
могућност за њихову евентуалну приватизацију, а са друге стране отворена је

могућност наплате потраживања након 30. јуна 2014. године, која до сада није
била предвиђена.

