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Дописом Сектора за наплату број 110-54-1/2007-10 од 04.01.2008. године обавештени сте да је
донет Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији и да је исти објављен је у «Службеном
гласнику РС», број 123/2007 (у даљем тексту: Закон о изменама).
Закон је ступио на снагу 03.01.2008. године.
Указујемо на битне измене које се налазе у овом Закону и начину поступања организационих
јединица Пореске управе (у даљем тексту: ОЈПУ).
1. Одредбама члана 7. Закона о изменама (измењен је члан 20. основног Закона) утврђена је
обавеза за отпуст дуга и за зависна друштва која:
- у структури капитала имају већински капитал матичног друштва или
- у којем је већински друштвени или државни капитал.
Ово практично значи да када Агенција објави у дневном листу ''Политика'' одлуку да се
предузеће налази у поступку реструктурирања, то значи да та одлука обухвата како матично тако и сва
зависна предузећа која у структури капитала имају већински капитал матичног друштва или у којем је
већински друштвени или државни капитал. То другим речима значи да Агенција није више дужна да
објављује одлуку о реструктурирању посебно и за матично и за сва зависна предузећа, већ само за
матично предузеће. Напомињемо да се ова одредба односи само на предузећа која су у
реструктурирању.
2. Чланом 10. Закона о изменама додати су нови чланови 20е и 20ж.
2.1. Одредбама члана 20е Закона прописано је да «одредбе о отпусту дуга које се односе на
субјект приватизације који се реструктурира у поступку приватизације примењују и на субјект
приватизације који се приватизује методом јавног тендера, односно јавне аукције.
2.2. Одредбама члана 20ж став 1.прописано је следеће:
2.2.1.«Од дана доношења одлуке о реструктирирању до дана доношења одлуке о окончању
реструктурирања, не може се против субјекта приватизације, односно над његовом имовином, одредити
или спровести принудно извршење нити било која мера поступка извршења ради намирења
потраживања».
Сходно наведеном, поступак принудне наплате потраживања државних поверилаца не може се
одредити нити спроводити све до окончања поступка реструктурирања субјекта приватизације.
Одредбама члана 20ж став 3. Закона прописано је да одлуку о реструктурирању Агенција, у року
од пет дана од дана њеног доношења, доставља органу надлежном за спровођење принудне наплате,
судовима и другим органима надлежним за доношење основа и налога за принудну наплату.
На основу одлуке о реструктурирању орган надлежан за спровођење принудне наплате
обуставља извршење евидентираних основа и налога, а судови и други органи надлежни за доношење
основа и налога за принудну наплату не доносе нове основе и налоге за принудну наплату.
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2.2.2. Одредбама члана 20ж став 5. Закона прописано је да 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.
Забрана из става 5. овог члана примењује се до дана уплате продајне цене или прве рате ако се
продајна цена плаћа на рате.
Овде треба разликовати поступање организационих јединица Пореске управе код предузећа у
реструктурирању и код предузећа која су у поступку приватизације јавним тендером и јавном аукцијом.
Наиме, сагласно насталим изменама принудна наплата се не може спроводити према
субјектима који су у реструктурирању уопште (ни за дуг у отпусту ни за текући дуг), а према
субјетима који су у поступку приватизације јавним тендером или јавном аукцијом принудна
наплате се не може спроводити за дуг који је у отпусту (настао до 31.12.2004. године) ни за дугове
који су настали до 31.12.2007. године. То значи да се код предузећа која су у поступку
приватизације јавним тендером и јавном аукцијом принудна наплата може спроводити само за
обавезе које су настале од 01.01.2008. године па надаље.
3. Поступак принудног извршења који је у току прекида се.
3.1.На састанку са Агенцијом за приватизацију договорено је да ће НБС – Оделење за принудну
наплату, за предузећа која су у реструктурирању, а имају било који акт принудног извшења над рачуном
пореског обвезника у реструктурирању (имају тзв. блокаду рачуна) обуставити поступак принудног
извршења.
3.2.За предузећа која су у поступку приватизације јавним тендером и јавном аукцијом, Пореска
управа има обавезу да прекине поступак принудног извршења за дуг који је доспео за наплату до
31.12.2007. године.
Да не би свака организациона јединица Пореске управе, за сваког обвезника доносила акт о
прекиду поступка принудне наплате када је у питању извршење из новчаних средстава са рачуна
пореског обвезника, Сектор за наплату ће НБС – Оделењу за принудну наплату доставити списак
предузећа којима треба прекинути поступак принудне наплате за дуг који је доспео до 31.12.2007.
године.
На овај начин прекинуће се поступак принудног извршења који се односи на принудну наплату
из новчаних средстава на рачуну пореског обвезника ''блокада рачуна''.
3.3. Све организационе јединице Пореске управе су у обавези да прекину поступак принудне
наплате код предузећа - субјекта приватизације за поступке принудне наплате који су започети из
других предмета принудне наплате: покретне ствари, непокретности и др. и то одмах након добијања
овог дописа, имајући у виду да је свим организационим јединицама позната чињеница која су предузећа
у поступку приватизације.
Такође, све организационе јединице Пореске управе су у обавези да за дуг настао закључно са
31.12.2007. године, не доносе нова решења о принудној наплати за обвезнике који се налазе у поступку
реструктурирања, јавног тендера и јавне аукције.
3.4. Сектор за наплату и Агенција за приватизацију усагласиће спискове обвезника који се
тренутно налазе у неком од поступака приватизације – јавни тендер или јавна аукција, након чега ће
списак доставити Народној банци - Оделењу за принудну наплату ради деблокаде рачуна тим
обвезницима.
Наведени списак након достављања НБС биће достављен и свим организационим јединицама
Пореске управе, како би ОЈПУ имале увида којим обвезницима је извршена деблокада рачуна за дуг
који је доспео до 31.12.2007.
4. Изменама и допунама Закона о приватизацији није ништа промењено у погледу питања шта
представља дуг за који треба извршити пријаву потраживања и који је у отпусту.
То значи да ће се и за будуће приватизације вршити пријава потраживања на потпуно
идентичан начин као и до сада и то са стањем дуга доспелог до 31.12.2004. године. Значи доспелим
потраживањима из става 1. члана 20г сматрају се неизмирена потраживања са стањем дуга на дан
31.12.2004. године.
И код будућих приватизација принудно извршење не сме се ради за дуг доспео за плаћање до
31.12.2007. године.
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5. Чланом 25. Закона о изменама додат је члан 64а који гласи: ''Новчаном казном од 100.000
до 300.000 динара казниће се за привредни преступ државни поверилац ако поднесе захтев за принудну
наплату или било коју меру поступка извршења, ради наплате потраживања према субјекту који се
приватизује методом јавног тендера, односно јавне аукције (члан 20ж.став 5)''.
Новчаном казном од 50. 000 до 100.000 динара казниће се за привредни преступ из став 1. овог
члана и одговорно лице у државном повериоцу
6. Такође, указујемо на члан 29. Закона о изменама који гласи: ''Поступак приватизације започет
до дана ступања на снагу овог закона наставиће се по одредбама овог закона''.
7. Посебно указујемо да Агенција инсистира на поштовању рокова за пријаву потраживања.
Имајући у виду да поједине ОЈПУ нису извршиле пријаву потраживања ни у протеку року од више од
месец дана од дана када је пријаву требало извршити, и да ће се у овом случају прихватити пријава
потраживања коју је сам порески обвезник поднео, (у многим ситуацијама је та пријава знатно нижа од
стварног дуга), Агенција за приватизацију купце ових предузећа упућује да у судском поступку траже
заштиту у ситуацијама када им ОЈПУ издају опомене за дуг који је требало да буде предмет отпуста али
га ОЈПУ није пријавила у отпуст па исти није намирен из купопродајне цене, а не може га ни отписати.
Судски поступци против Пореске управе повлачиће и одговорност ОЈПУ које нису извршиле пријаву
потраживања.
8. ОЈПУ су упознате са мишљењем Министарства финансија број 401-00-00022/2007-04 од
25.12.2007. године које се односи на раскид уговора о продаји предузећа у приватизацији.
8.1.Одредбама члана 41а став 2. Закона о приватизацији, прописано је да раскид уговора о
продаји капитала не утиче на повериоце и запослене.
Запослени у субјекту приватизације задржавају власничка права на капиталу стечена у складу са
одредбама члана 42. до 44. Закона о приватизацији, а капитал који је био предмет продаје преноси се
Акцијском фонду.
Правни статус субјекта приватизације остаје исти као и пре раскида уговора , стим да се мења
власник капитала који је био предмет продаје – уместо купца власник постаје Акцијски фонд.
8 .2. Чланом 28. Уредбе о начину и условима измиривања обавеза субјекта приватизације према
повериоцима (''Сл. гласник РС'', број 45/2006 и 108/2007) прописао је да раскидом уговора о продаји
капитала, односно имовине, у смислу члана 41а став 2. Закона о приватизацији, у коме је било
предвиђено плаћање продајне цене на рате, Акцијски фонд преузима дуг према повериоцима који су
отпустили дуг, на начин и под условима утврђеним уговором о намирењу потраживања, односно
спецификацији.
То значи да у ситуацији када је након раскида уговора о продаји капитала субјект приватизације
пренет Акцијском фонду, а примењен је институт отпуста дуга, Акцијски фонд као преузималац,
преузима дуг према повериоцима, те се у складу са чланом 28. став 3 Уредбе приступа потписивању
уговора о преузимању дуга између Акцијског фонда и Агенције за приватизацију.
Из овог произилази да отпуст дуга остаје на снази и након раскида уговора о продаји капитала,
при чему остају и сва права и обавезе субјеката везана за отпуст дуга утврђен Законом о приватизацији и
подзаконским актима.
Овим дописом замењује се допис Пореске управе – Сектора за наплату број 110-54-1/2007-10
од 04.01.2008. године.

Овај допис одмах доставити свим организационим јединицама Пореске управе.
Допис се налази на мрежи, на ФТП серверу, у директоријуму: naplata/naplata под називом
''Допис око измене Закона о приватизацији из 2008. године''

ДИРЕКТОР,
Дејан Стојановић

