
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." 

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 и принудне наплате 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 и принудне наплате 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”. 


