


 



 
Држање ствари (државина) 

Коришћење ствари (употреба и приноси) 

Располагање ствари (пренос)  



 
 



 



Имовинска 
права 

Имовинске 
обавезе 

Нето 
имовина 

предузећа 



АКТИВА ПАСИВА 

СВОЈИНА НАД ПОСЛОВНИМ 
СРЕДСТВИМА 

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА 
ВЛАСНИЦИМА 

ИМОВИНСКА ПОТРАЖИВАЊА ИМОВИНСКЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА 
ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 

 
ИМОВИНСКА ПРАВА 

 
ИМОВИНСКЕ ОБАВЕЗЕ 



ПРИВАТНА 
СВОЈИНА 

ДРЖАВНА 
СВОЈИНА 

ДРУШТВЕНА  
СВОЈИНА 



ПРАВО УПОТРЕБЕ 
СТВАРИ 

ПРАВО ПРИСВАЈАЊА 
ПРИНОСА 

РАСПОЛАГАЊЕ 
ОВЛАШЋЕЊИМА 

ПРИВАТНА 
СВОЈИНА 



 



ДРУШТВЕНА 
СВОЈИНА 

ПОДЕЉЕНОСТ 
СВОЈИНСКИХ ПРАВА 

НЕПРЕНОСИВОСТ 
СВОЈИНСКИХ 

ПРАВА 

СВОЈИНСКА ПРАВА 
НА ОСНОВУ РАДА 



Радници имају право управљања и право на део профита 

Ова права радници не могу пренети на трећа лица 

Колективни губитак и социјализација губитака 



 

 
 
 
 

 
 

Реинвестирање 
профита 

Реинвестирање 
профита Задуживање 



СМАЊЕЊЕ 
ЕФИКАСНОСТИ 
ПОСЛОВАЊА 

СМАЊЕЊЕ 
ИНВЕСТИЦИЈА ПРЕЗАДУЖЕНОСТ СТЕЧАЈ ПРИВАТИЗАЦИЈА 





 

 

ДРЖАВНА 
СВОЈИНА 

ДРУГЕ СТВАРИ 
(грађевинско земљиште) 

ДОБРА ОД 
ОПШТЕГ 

ИНТЕРЕСА 
(РС)  

ДОБРА У 
ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ 
(РС и ЈЛС) 

СТВАРИ КОЈЕ КОРИСТЕ 
ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ РС 

ПРИРОДНА 
БОГАТСТВА 

(РС) 

шуме, 
шумско 
и водно 
земљ., 
културна 
добра 

путеви, 
пруге, 
паркови, 
реке, 
мостови, 
тунели 

воде, 
минерални, 
геотермални 
ресурси 



Државна својина  
(титулар РС) 

Покрајинска својина  
(титулар покрајина) 

Општинска, односно градска својина  
(титулар општина, односно град) 



 



 



 

 







Развој 
тржишне 
привреде 

Повећање 
ефикасности 

привређивања 

Раст буџетских 
прихода 



 



• Запослени 
•Менаџери 

предузећа 
Инсајдери 

•Власници ван 
предузећа 

•Страни инвеститори 
Аутсајдери 



Отежана контрола 
менаџера  

(велики број малих 
акционара) 

Отежано 
реинвестирање  

(дилема: доходак-
инвестиције) 

Менаџерско 
прикривање 

информација и 
присвајање личне 

користи 

Инсајдери 
Ефикаснија 

контрола 
менаџера 

Прилив капитала 

Стручно знање 

Аутсајдери 





 
Прва национализација 1946. 

Друга национализација 1948. 

Трећа национализација 1958. 







Субјекти 
приватизације 

Агенција за 
приватизацију 

(централни 
орган) 

Акцијски фонд 
(пренос акција и 

даља продаја) 

ЦРХВ 
(јединствена 
база акција) 

Приватизациони 
регистар (регистар 
бесплатних акција) 
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