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НОВИ САД 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 

27. јуна 2002. године утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 
. ..>-= --

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ, који вам на основу члана 131. 

Пословника Народне скупштине Републике Србије достављамо на даљи 

поступак. 

Поводом Предлога закона о изменама и допунама Закона о 

приватизацији Скупштина Аутономне Покрајине Војводине одредила је за 

представника ЧАНАК НЕНАДА, председника Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине. 

Прилог: Предлог закона. 



ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ПРИВА ТИЗАЦИЈИ 

Члан 1. 

У Закону о приватизацији ("Службени гласник РС", број 38/01), у члану 61'
иза става шест додаје се нови став 7. који гласи: "Средства за финансирање 

програма развоја привреде и заштите животне средине на територији АЛ 

Војводине, из члана 60. ст. 1. тачка 6. Влада Републике Србије ус.мериће преко 
Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине, у висини од најмање 50% од 
уnлата по основу извршене продаје капитала на територији nокрајtше. " 

Члан 2. 

Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Републике Србије. 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

УСТАВНИ ОСНОВ 

Уставни основ за измену и допуну Закона о приватизацији садржан је у 
члану 72. тачка 10. и 12. Устава Републике Србије, где је утврђено да Република 
Србија уређује и обезбеђује финансирање остваривања права и дужности 

Републике утврђених Уставом и законом и друге односе од интереса за 

Републику Србију у складу са Уставом и члану 73. тачка 2. где је речено да 
Народна Скупштина доноси законе. 

РАЗЛОЗИ И ЦИЉЕВИ 

Чланом 60. Закона утврђена је намена средстава остварених у поступку 
приватизације . 

У ставу 1. тачка 6) члана 60. Закона утврђено је да ће се средства остварена 
у поступку приватизације усмеравати и за финансирање програма развоја привреде 

и заштите животне средине а које доноси орган територијалне аутономије. 

У члану 61. став 6. ближе је утврђено да Влада Републике Србије утврђује 
намену и висину средстава за финансирање намена из члана 60. 

Предложеном допуном члана 61 . ближе се утврђује поступак реализације 
финансирања програма развоја који утврди и предложи надлежан органа АПВ . 

Такође се прецизира, да ће средства бити пласирана путем фонда за развој АПВ, 

као фонда чији оснивач је Сккупштина АПВ и који свој разлог постојања управо 

заснива на пласману средстава остварених превасходно у поступку приватизације . 

Предложеном допуном потврђена је искључива намена предметних средстава 

утврђена чланом 60. Закона, као одраз тежње да се средства остварена у поступку 
приватизације усмере у подстицај развоја привреде али и заштите животне средине. 

Такође, предложеном допуном уважава се значај процеса децентрализације 

и даље разрађује поверавање и пренос одређених надлежности на органе АП 

Војводине, а путем прецизирања да ће најмање 50% остварених средстава у 

процесу приватизације субјеката чије седиште је на територији Војводине, управо 

бити пласирано преко ових органа територијалне аутономије. 

Процес децентрализације који се употпуњује овим путем има две своје 
стране, са једне стране ради се о преносу одговорности на одговарајући орган АП 

Војводине да управља о значаЈНИМ средствима оствареним у поступку 

приватизације, чиме се процес управљања јавним средствима спушта на нижи ниво 

власти, чини транспарентнијим и ефикаснијим . Овим путем завршни чин процеса 

приватизације добија као и процес у целости, значајан допринос у својој промоцији 

и ширењу базе одговорности за његову успешност. 



Са друге стране целокупан процес остаје централизован у својој разумљивој 

мери, путем јасно утврђене намене средстава остварних у приватизаЦИЈИ , и 

контроле употребе средстава. 

Полазећи од схватања да је основна намена средстава остварених у 

приватизацији управо враћање истих у производњу, те постизања циљева развоја, 

те улагање у здраВИЈУ животну средину, то сматрамо да захватање процената 

оствареног прихода из предложених измена у својој суштини представља праву 

сразмеру односа улагања предвиђених чланом 60. Закона. 

СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

За спровођење овог Закона нису потребна финансијска средства. 



ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА КОЈИ СЕ МЕЉАЈУ У ЗАКОНУ О ПРИВАТИЗАЦИЈИ 
( Објављеном у "Службеном гласнику РС", број 38101) 

Члан 61. 

Републичком фонду надлежном за пеНЗИЈСКО и инвалидско осигурање 

запослених уплаћује се износ од 10% од уплата по основу извршене продаје 
капитала. 

Средства у висини од 5% од уплата по основу извршене продаје капитала 
издвојиће се за исплаћивање накнаде лицима чија је имовина национализована. 

Средства у висини од 5% од уплата по основу извршене продаје капитала 
издвојиће се за финансирање развоја инфраструктуре територијалне аутономије 

према седишту субјекта приватизације. 

Средства у висини од 5% од уплата по основу извршене продаје капитала 
издвојиће се за финансирање развоја инфраструктуре локалне саоуправе према 

седишту субјекта приватизације. 

Средства за финансирање трошкова спровођења продаје издвојиће се у 

висини њиховог реалног износа. 

Влада Републике Србије утврђује висину средстава за финансирање 
подстицања развоја и враћања дугова чији је обвезник или гарант Република 

Србија, и одређује друге намене из члана 60. тачка 7. овог закона, као и висину 
средстава за финансирање тих намена. 



ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

Члан б1. 

Републичком фонду надлежном за пеНЗИЈСКО и инвалидско осигурање 

запослених уплаћује се износ од 10% од уплата по основу извршене продаЈе 
капитала. 

Средства у висини од 5% од уплата по основу извршене продаје капитала 
издвојиће се за исплаћивање накнаде лицима чија је имовина национализована. 

Средства у висини од 5% од уплата по основу извршене продаје капитала 
издвојиће се за финансирање развоја инфраструктуре територијалне аутономије 
према седишту субјекта приватизације. 

Средства у висини од 5% од уплата по основу извршене продаје капитала 
издвојиће се за финансирање развоја инфраструктуре локалне саоуправе према 

седишту субјекта приватизације. 

Средства за финансирање трошкова спровођења продаје издвојиће се у 

висини њиховог реалног износа. 

Влада Републике Србије утврђује висину средстава за финансирање 

подстицања развоја и враћања дугова чији је обвезник или гарант Република 

Србија, и одређује друге намене из члана ба. тачка 7. овог закона, као и висину 
средстава за финансирање тих намена. 

Средства за финансираље програма развоја привреде и заштите 

животне средине на територији АЛ Војводине, из члана 60. ст. 1. тачка 6. 
Влада Републике Србије усмериће преко фонда за развој Аутономне покрајине 
Војводине, у висини од најмаље 50% од уnлата по основу извршене продаје 
капитала на територији покрајине, на годишље.м нивоу. 
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