ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ СТВАРНИХ
ВЛАСНИКА
Члан 1.
У Закону о Централној евиденцији стварних власника („Службени
гласник РС”, бр. 41/18 и 91/19), у члану 3. став 1. после тачке 2) додају се тач.
2а) и 2б), које гласе:
„2a) овлашћено лице је:
(1) оснивач у поступку оснивања Регистрованог субјекта електронским
путем;
(2) лице које је овлашћено за заступање у Регистрованом субјекту у свим
другим случајевима;
2б) одговорно лице у Регистрованом субјекту у смислу овог закона је
овлашћено лице из тачке 2а) овог става;ˮ.
Члан 2.
У члану 7. став 1. тачка 2) мења се и гласи:
„2) овлашћено лице, и то података из члана 5. став 2. овог закона.ˮ
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Овлашћено лице из члана 3. став 1. тачка 2а) подтачка (1) овог закона
евидентирање у Централну евиденцију врши посредно путем корисничке
апликације за пријем електронске пријаве за оснивање Регистрованих
субјеката.ˮ
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, после речи: „лицеˮ додају се
речи: „из члана 3. став 1. тачка 2а) подтачка (2) овог законаˮ.
Досадашњи ст. 4-6. постају ст. 5-7.
Члан 3.
У члану 14. став 1. тачка 3) после речи: „податкеˮ додају се речи: „из
члана 5. став 2. овог законаˮ.
Став 2. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара, за прекршај из става 1.
овог члана, казниће се одговорно лице из члана 3. став 1. тачка 2а) подтачка (2)
овог закона у Регистрованом субјекту - правном лицу.ˮ
Члан 4.
После члана 14. додају се назив изнад члана и члан 14а, који гласе:
„Прекршај у случају оснивања Регистрованог субјекта
електронским путем
Члан 14а
Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
Регистровани субјект - правно лице, ако у поступку оснивања Регистрованог
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субјекта електронским путем у Централну евиденцију није евидентирао тачне
податке из члана 5. став 2. овог закона.
Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара, за прекршај из става 1.
овог члана, казниће се одговорно лице из члана 3. став 1. тачка 2а) подтачка (1)
овог закона у Регистрованом субјекту - правном лицу.”
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се по истеку 18 месеци
од дана ступања на снагу.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97.
тачка 17. Устава Републике Србије којом је прописано да Република Србија
уређује и обезбеђује друге односе од интереса за Републику Србију, у складу с
Уставом.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Законом о Централној евиденцији стварних власника („Службени гласник
РС”, бр. 41/18 и 91/19 - у даљем тексту: Закон) уређује се успостављање,
садржина, основи евидентирања и начин вођења Централне евиденције
стварних власника правних лица и других субјеката регистрованих у Републици
Србији у складу са законом, као и друга питања од значаја за евидентирање
стварних власника.
У циљу унапређења услова за отпочињање пословање, а у складу са
мерама из Акционог плана Програма за унапређење позиције Републике Србије
на ранг листи Светске банке о условима пословања-Doing Business за период
2020-2023. године, извршене су и измене и допуне Закона којима се прописује
да се у случају оснивања Регистрованог субјекта електронским путем, оснивач
сматра овлашћеним лицем за евидентирање података из члана 5. став 2.
Закона (лично име, ЈМБГ, број пасоша и сл, као и основ за стицање својства
стварног власника), чиме се омогућава да се истовремено са оснивањем
Регистрованог субјекта изврши евидентирање стварног власника у Централну
евиденцију. Уколико оснивач не искористи ову могућност, остаје обавеза лица
које је овлашћено за заступање у Регистрованом субјекту да у року од 15 дана
(члан 7. став 3. Закона) од дана наступања основа евидентирања из члана 6.
тачка 1) Закона, односно од оснивања Регистрованог субјекта евидентира
стварног власника у Централну евиденцију, те с тим у вези остаје и његова
одговорност за евидентирање података у прописаном року, за тачност података
које је евидентирао, као и за чување одговарајућих, тачних и ажурних података
и докумената на основу којих је евидентирао стварног власника.
Такође, Стратегијом за борбу против прања новца и финансирања
тероризма за период 2020-2024. године, односно Акционим планом за
спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања
тероризма (2020-2022), Посебни циљ 2. Спречити уношење у финансијски и
нефинансијски систем имовине за коју се сумња да је стечена кривичним делом
или која је намењена финансирању тероризма или ширењу оружја за масовно
уништење, односно унапредити откривање такве имовине уколико је већ у
систему, Мера 2.2: Спречавање злоупотребе финансијског и нефинансијског
сектора за сврхе прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за
масовно уништење кроз мере познавања и праћења странке код обвезника,
Активност 2.2.1 предвиђено је да се измени Закон и омогући оснивачима
Регистрованих субјеката који се оснивају електронски у Агенцији за привредне
регистре да истовремено са подношењем електронске пријаве оснивања
изврше евидентирање стварног власника у Централну евиденцију, као и да се
са тим у вези развије, односно унапреди софтверска апликација Агенције за
привредне регистре. Предвиђени рок за реализацију наведене активности је
четврти квартал 2021. године.
Tакође, информације о битним елементима административног поступка
које предузима Агенција за привредне регистре у складу са изменама и
допунама Закона, дате су у Прилогу 1.
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III.
ОБЈАШЊЕЊЕ
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

ОСНОВНИХ

ПРАВНИХ

ИНСТИТУТА

И

Чланом 1. Предлога закона предложене су допуне члана 3. Закона
којима се дефинише појам овлашћеног и одговорног лица у Регистрованом
субјекту. Наиме, прописује се да је овлашћено лице у смислу овог закона
оснивач у поступку оснивања Регистрованог субјекта електронским путем и
лице које је овлашћено за заступање у Регистрованом субјекту у свим другим
случајевима. Такође, дефинише се и појам одговорног лица у Регистрованом
субјекту у смислу овог закона, а имајући у виду да ће и оснивач у поступку
оснивања Регистрованог субјекта електронским путем имати могућност да
истовремено са оснивањем изврши евидентирање стварног власника, те се с
тим у вези, у смислу овог закона сматра одговорним за тачност података које је
евидентирао.
Чланом 2. Предлога закона интервенише се у члану 7. Закона ради
усаглашавања са допунама извршеним у члану 3. Закона. Тачније, с обзиром
да ће оснивач у поступку оснивања Регистрованог субјекта електронским путем
имати могућност да истовремено са оснивањем изврши евидентирање стварног
власника, а уколико оснивач не искористи ову могућност, остаје обавеза лица
које је овлашћено за заступање у Регистрованом субјекту да у року од 15 дана
од дана наступања основа евидентирања, односно од оснивања Регистрованог
субјекта евидентира стварног власника у Централну евиденцију.
Чланом 3. Предлога закона извршене су измене у члану 14. став 2.
Закона, а ради усаглашавања са допунама извршеним у члану 3. Закона.
Наиме, како је допунама члана 3. предложено да се и оснивач у поступку
оснивања Регистрованог субјекта електронским путем сматра овлашћеним,
односно одговорним лицем, било је неопходно прецизирати да уколико оснивач
не искористи ову могућност, остаје обавеза лица које је овлашћено за
заступање у Регистрованом субјекту да у року од 15 дана (члан 7. став 3.
Закона) од дана наступања основа евидентирања из члана 6. тачка 1) Закона,
односно од оснивања Регистрованог субјекта евидентира стварног власника у
Централну евиденцију, те с тим у вези остаје и његова одговорност за
евидентирање података у прописаном року, за тачност података које је
евидентирао, као и за чување одговарајућих, тачних и ажурних података и
докумената на основу којих је евидентирао стварног власника.
Чланом 4. Предлога закона додаје се нови члан 14а којим се прописује
прекршај у случају оснивања Регистрованог субјекта електронским путем.
Тачније, како ће оснивач у поступку оснивања Регистрованог субјекта
електронским путем имати могућност да истовремено са оснивањем изврши
евидентирање стварног власника, било је неопходно прописати и његову
одговорност за тачност података које је евидентирао.
Чланом 5. Предлога закона предложено је да овај закон ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а
да се примењује по истеку 18 месеци од дана његовог ступања на снагу.
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТАВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАКОНА
Средства у износу од 9.500.000,00 динара биће обезбеђена Законом о
буџету Републике Србије за 2022. годину на Разделу Министарства привреде Програм 1508 -Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја,
Функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању
рада, Програмска активност 0002 - Политике и мере привредног и регионалног
развоја, Класа 4, Економска класификација 424 - Специјазиловане услуге, у
оквиру лимита опредељеног од стране Министарства финансија, а у складу са
билансним могућностима.
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Прилог 1.
ИНФОРМАЦИЈЕ О БИТНИМ ЕЛЕМЕНТИМА АДМИНИСТРАТИВНОГ
ПОСТУПКА КОЈИ СЕ УРЕЂУЈЕ ПРОПИСОМ 1
Да ли се предлогом прописа:

1.

уређује нови административни поступак
мења постојећи административни поступак

☐
☒

Назив поступка:

2.

Поступак евидентирања стварних власника у Централну евиденцију
стварних власника коју води Агенција за привредне регистре.
3.

Назив органа, односно организације која ће бити надлежна за спровођење
поступка:
Агенција за привредне регистре

4.

Ниво власти на коме се поступак спроводи (републички, покрајински,
локални):
Републички
Навести члан предлога прописа којим је уређен административни поступак:

5.

1-2.
Назив акта који се издаје у поступку (уколико се у поступку издаје акт):

6.

Не издаје се акт.
Време важења акта (уколико је акт ограниченог дејства):

7.
/
8.

Која је сврха поступка?2

Чланом 30. Директиве (ЕУ) 2015/849 Европског парламента и Савета oд
20. маја 2015. године о спречавању коришћења финансијског система у сврху
прања новца или финансирања тероризма се предвиђа да правна лица, осим
1

Чланом 10. Закона о Регистру административних поступака („Службени гласник РС”, број
44/21), прописано је да у поступку доношења прописа на основу ког ће се поступак уписивати у
Регистар, обвезник уписа у образложењу прописа наводи опис поступка, све његове битне
елементе, сврху поступка, као и на који начин ће се поступак спроводити од његовог почетка до
краја.
2

Сврха поступка пружа одговор на питање ЗАШТО је одређени поступак прописан, односно
одговоре на питања: „Који проблем се решава увођењем поступка/Које право се омогућава
увођењем поступка?” или „Који је циљ поступка?”. На пример, одговором треба јасно
образложити зашто је нека дозвола уведена као обавезна и зашто привредни субјект не би могао
да обавља делатност и без те дозволе, какви би се поремећаји на тржишту десили уколико таква
дозвола не би била обавезна.
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информација о својим правним власницима, пруже информације и о стварним
власницима.
Информације о стварним власницима морају бити доступне: надлежним
органима и финансијско обавештајним службама без икаквог ограничења и без
упозорења правног лица; обвезницима (банке, финансијске институције,
физичка и правна лица у обављању њихових професионалних делатности адвокати, јавни бележници, ревизори, књиговође и др.) у оквиру дубинске
анализе; свим особама или организацијама који могу доказати правни интерес.
Такође, према Међународним стандардима у борби против прања новца
и финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење – Препоруке
ФАТФ, (Financial Action Task Force) у Препоруци број 24 прописано је да
надлежни органи треба да имају могућност да прибаве одговарајуће, тачне и
актуелне информације о стварном власништву и контроли над предузећима и
другим правним лицима, која су основана у држави или да благовремено имају
приступ таквим информацијама. Препорука ФАТФ каже да сва друштва која су
основана у некој држави треба да буду регистрована у регистру друштва, где се
под регистром друштва означава регистар свих друштава која су основана у
некој држави или су добила дозволу за рад у тој држави и тај регистар обично
чува надлежни орган.
Усклађеност система за спречавање прања новца и финансирања
тероризма са ФАТФ препорукама била је предмет евалуације од стране
Комитета Манивал Савета Европе. Комитет Манивал Савета Европе је у свом
Извештају о петом кругу евалуације из априла 2016. године и Првом извештају
о појачаном праћењу од 20. септембра 2017. године, између осталог, навео да
је у Републици Србији потребно увести систем за регистрацију стварних
власника правних лица, као и одговарајуће казне за непоступање у складу са
прописима и давање неистинитих података. Републици Србији је остављен рок
до јуна 2018. да испуни препоруке на нивоу техничке усклађености, а једна од
најзначајнијих препорука односи се на поступак регистрације стварног
власника.
Дана 15. новембра 2017. године Влада је донела Закључак о усвајању
Акционог плана за спровођење Препорука Комитета Манивал. Једна од
активности предвиђена Акционим планом јесте и формирање Регистра
стварних власника, који се овим законом формира као Централна евиденција
стварних власника.
Из наведених разлога донет је Закон о Централној евиденцији стварних
власника којим је уређено питање евиденције стварних власника правних лица
и других субјеката (удружења, фондација, задужбина и др.), и којим би се на
целовит и свеобухватан начин уредило ово питање.
9.

Ко су субјекти који могу поднети захтев или су у обавези да доставе
обавештење/извештај?
привредни субјекти
грађани

☒
☐

10. Број поднетих захтева у претходне три године, уколико се ради о поступку
који се већ спроводи:
2018
-

2019
126.804

2020
27.050
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11. На који начин се поступак покреће и спроводи?
електронски
☒
папирна форма
☐
12. У ком року је странка дужна да покрене поступак, уколико је прописан рок?
Приликом оснивања врши се пријава стварних власника заједно са
подношењем пријаве за оснивање. У другим случајевима у року од 15 дана од
дана наступања услова (промена која утиче на промену стварних власника по
оцени самог правног лица, односно одговорног лица у правном лицу).
13. Да ли је предвиђена санкција, односно правна последица за непоступање у
прописаном року? (уколико јесте, навести санкцију/правну последицу)
Јесте и то новчана казна од 50.000 до 150.000 динара за одговорно лице
из члана 3. став 1. тачка 2а) подтачка (2) Закона о Централној евиденцији
стварних власника (прекршај из члана 14. Закона). Такође, предвиђена је и
новчана казна за Регистрованог субјекта - правно лице од 500.000 до 2.000.000
динара ако у поступку оснивања Регистрованог субјекта електронским путем у
Централну евиденцију није евидентирао тачне податке, као и новчана казна од
50.000 до 150.000 динара - за одговорно лице из члана 3. став 1. тачка 2а)
подтачка (1) овог закона (прекршај из члана 14а Закона).
14. Да ли је прописан образац захтева или је предвиђено његово прописивање?
Класичан образац захтева о коме одлучује надлежни орган није
прописан и не постоји, пошто регистровани субјекти самостално врше
евидентирање стварних власника. На порталу Агенције за привредне регистре
постоји део који се односи на попуњавање електронских форми које су
динамичког карактера и служе за унос података о стварном власнику.
Динамичке су зато што постоје различити основи за утврђивање стварних
власника, па се самим тим и „обрасци” разликују.
15. Да ли је прописан рок за поступање органа по захтеву странке? (навести
број дана)
Агенција за привредне регистре по правилу не поступа како је
објашњено у претходној тачки, с тим што једино постоји обавеза Регистратора
да уколико је донета пресуда да одређено лице није стварни власник у неком
Регистрованом субјекту, ту пресуду спроведе у Евиденцији и избрише то лице
из Централне евиденције. За ту обавезу није прописан рок.
16. Које податке орган прибавља по службеној дужности и из којих јавних
евиденција, са пуним називом регистра из кога се ти подаци прибављају,
као и власника података?
Централна евиденција, односно Агенција за привредне регистре по
службеној дужности прибавља податке из члана 5. став 1. Закона о Централној
евиденцији стварних власника од других регистара које води Агенција за
привредне регистре, али и од Републичког завода за статистику - податке о
установама у делу које воде Привредни судови.
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Државни органи и организације од којих Агенција за привредне регистре
прибавља податке по службеној дужности ради вођења Централне евиденције
стварних власника:
1.
Агенција за привредне регистре;
1.1.
Регистар привредних субјеката за привредна друштва, задруге,
представништва и огранке страних привредних друштава;
1.2.
Регистар удружења за пословна удружења и удружења;
1.3.
Регистар задужбина и фондација за задужбине и фондације;
1.4.
Регистар здравствених установа за здравствене установе;
1.5.
Регистар страних удружења за представништва страних
удружења;
1.6.
Регистар представништава страних фондација и задужбина;
2.
Републички завод за статистику за установе које нису у
надлежности Агенције за привредне регистре (култура, школство, итд.), с
обзиром на чињеницу да привредни судови као надлежни регистарски
органи немају јединствену централну базу података о установама које
региструју, тако да се подаци о установама преузимају од Републичког
завода за статистику који је надлежан орган за додељивање матичног
броја установама.
17. Навести јавне исправе и друга документа која странка мора да достави уз
захтев, уз навођење податка из тих докумената који су неопходни за
одлучивање у поступку?
Странке не достављају захтеве и документа, јер се ради о самосталном
евидентирању података о стварним власницима, осим поменуте пресуде којом
се утврђује да одређено лице није стварни власник, а коју Агенцији за
привредне регистре доставља надлежни суд.
18. На који начин орган који је надлежан за спровођење поступка утврђује
испуњеност услова?
изласком на терен
☐
на основу предате документације

☐

рок за излазак на терен

☐

Не постоји утврђивање испуњености услова, осим што апликативно
решење за вођење Централне евиденције не дозвољава физичком лицу да
изврши евидентирање ако није одговорно лице у оквиру правног лица у којем се
евидентира стварни власник. Агенција за привредне регистре једино врши
својеврстан надзор над испуњавањем обавеза регистрованих субјеката. Та
врста надзора се састоји у перманентном праћењу извршавања обавеза
регистрованих субјеката да ли су у року од 15 дана од дана оснивања у
Централну евиденцију уписали стварног власника. Уколико обавеза није
испуњана Агенција за привредне регистре против таквих регистрованих
субјеката и њихових одговорних лица покреће прекршајне поступке.
19. Да ли се у току поступка врши провера знања и/или компетенција лица, у
ком року и на који начин?

9
Компетенција и знање се не проверава јер се ради о апликативном
решењу за вођење Централне евиденције.
20. Да ли се у току поступка врши провера испуњености прописаних захтева
прегледом предмета (производа, инструмента, машине и сл.), у ком року и
на који начин?
Не прегледају се предмети, већ се преко спровођења пословних правила
кроз апликативно решење омогућава вођење Централне евиденције.
21. Да ли се предвиђа такса, накнада и други финансијски издаци (цена услуге)
и пропис којим се издатак утврђује?
За спровођење поступка евидентирања стварног власника није
прописана накнада, а за издавање извода и потврда из Централне евиденције
прописана је накнада коју одређује Управни одбор Агенције за привредне
регистре, с тим што на Одлуку о накнадама сагласност даје Влада.
22. Назив другог органа/организације који учествује у спровођењу поступка и
његова активност, уколико у поступку учествује други орган:
У самом поступку евидентирања стварних власника једино учествује
Републички завод за статистику од кога се путем веб сервиса обезбеђују
подаци о установама у делу које воде Привредни судови.
23. Назив поступака са којима је повезан поступак који се описује (да ли постоји
поступак који претходи овом поступку или поступак коме је овај поступак
услов као претходно питање):
Поступци са којима је повезан поступак евидентирања су поступци
оснивања правних лица и регистрација других врста промена код тих правних
лица или неке друге промене које нису предмет регистрације, а које утичу на
промену стварног власништва.
24. Да ли је поступком предвиђена двостепеност у одлучивању? Уколико није,
навести члан прописа и пропис којим је утврђена коначност издатог акта у
првом степену.
Није предвиђена двостепеност у одлучивању нити друга врста правног
лека, јер Централна евиденција прописује евидентиране које врше сама
одговорна лица у оквиру правних лица код којих се утврђује стварни власник,
осим напред поменуте пресуде којом се утврђује да неко лице није стварни
власник, а коју по достављању од стране суда спроводи Агенција за привредне
регистре, односно надлежни регистратор.
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V. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО
ДОПУЊУЈУ
Значење појмова
Члан 3.
Поједини појмови употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) Централна евиденција је јавна, јединствена, централна, електронска
база података о физичким лицима која су стварни власници Регистрованог
субјекта;
2) евидентирање је упис, промена или брисање података који су овим
законом и другим прописима одређени као предмет евидентирања у
Централној евиденцији;
2A) ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЈЕ:
(1) ОСНИВАЧ У ПОСТУПКУ ОСНИВАЊА РЕГИСТРОВАНОГ СУБЈЕКТА
ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ;
(2) ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ У РЕГИСТРОВАНОМ
СУБЈЕКТУ У СВИМ ДРУГИМ СЛУЧАЈЕВИМА;
2Б) ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У РЕГИСТРОВАНОМ СУБЈЕКТУ У СМИСЛУ
ОВОГ ЗАКОНА ЈЕ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ИЗ ТАЧКЕ 2А) ОВОГ СТАВА;
3) стварни власник Регистрованог субјекта јесте:
(1) физичко лице, које је посредно или непосредно ималац 25% или
више удела, акција, права гласа или других права, на основу којих учествује у
управљању Регистрованим субјектом, односно учествује у капиталу
Регистрованог субјекта са 25% или више удела;
(2) физичко лице које посредно или непосредно има преовлађујући
утицај на вођење послова и доношење одлука;
(3) физичко лице, које Регистрованом субјекту посредно обезбеди или
обезбеђује средства и по том основу битно утиче на доношење одлука органа
управљања Регистрованог субјекта приликом одлучивања о финансирању и
пословању;
(4) физичко лице које је оснивач, повереник, заштитник, корисник ако је
одређен, као и лице које има доминантан положај у управљању трастом,
односно у другом лицу страног права;
(5) физичко лице које је регистровано за заступање задруга, удружења,
фондација, задужбина и установа, ако овлашћено лице за заступање није
пријавило друго физичко лице као стварног власника.
Изузетно, ако није могуће одредити физичко лице из става 1. тачка 3)
подтач. (1)-(4) овог члана на начин како је то прописано, стварни власник
Регистрованог субјекта је физичко лице које је регистровано за заступање,
односно које је регистровано као члан органа тог субјекта.
Други појмови који се употребљавају у овом закону, а који нису
дефинисани у ставу 1. овог члана, имају значење дефинисано посебним
законима.
Начин вођења Централне евиденције
Члан 7.
Евидентирање података у Централну евиденцију врши:
1) регистратор, на основу преузетих података од надлежних државних
органа о Регистрованом субјекту из члана 5. став 1. овог закона;
2) лице које је овлашћено за заступање у Регистрованом субјекту (у
даљем тексту: овлашћено лице), и то података из члана 5. став 2. овог закона.
2) ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ, И ТО ПОДАТАКА ИЗ ЧЛАНА 5. СТАВ 2. ОВОГ
ЗАКОНА.
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Регистратор је дужан да преузме податке најкасније у року од два радна
дана од дана наступања промене података, односно од пријема обавештења о
насталој промени добијеног од стране надлежног државног органа.
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 3. СТАВ 1. ТАЧКА 2А) ПОДТАЧКА (1)
ОВОГ ЗАКОНА ЕВИДЕНТИРАЊЕ У ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ВРШИ
ПОСРЕДНО ПУТЕМ КОРИСНИЧКЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ
ПРИЈАВЕ ЗА ОСНИВАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА.
Овлашћено лице ИЗ ЧЛАНА 3. СТАВ 1. ТАЧКА 2А) ПОДТАЧКА (2) ОВОГ
ЗАКОНА је дужно да евидентира податке у Централној евиденцији, најкасније у
року од 15 дана од дана наступања основа евидентирања из члана 6. овог
закона.
Агенција је дужна да овлашћеном лицу омогући несметан приступ
Централној евиденцији ради евидентирања података преко интернет стране
(портала) Агенције.
Овлашћено лице врши евидентирање и исправку евидентираних
података уз употребу квалификованог сертификата за електронски потпис.
Приступ интернет страни (порталу) и начин њеног коришћења одређује
Агенција.
Прекршаји
Члан 14.
Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
Регистровани субјект - правно лице:
1) ако не изврши евидентирање података о стварном власнику
Регистрованог субјекта у Централној евиденцији у року прописаном у члану 7.
став 3. овог закона од дана наступања основа евидентирања из члана 6. тачка
1) овог закона;
2) ако не изврши евидентирање података о стварном власнику
Регистрованог субјекта у Централној евиденцији у року прописаном у члану 7.
став 3. овог закона од дана наступања основа евидентирања из члана 6. тачка
2) овог закона;
3) ако у Централну евиденцију није евидентирао тачне податке ИЗ
ЧЛАНА 5. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА;
4) који нема, односно не чува одговарајуће, тачне и ажурне податке и
документа на основу којих је евидентирао стварног власника Регистрованог
субјекта (члан 10. став 2);
5) ако не изврши евидентирање података о стварном власнику
Регистрованог субјекта у Централној евиденцији до 31. јануара 2020. године.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у
Регистрованом субјекту - правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000
динара.
НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 50.000 ДО 150.000 ДИНАРА, ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 3. СТАВ
1. ТАЧКА 2А) ПОДТАЧКА (2) ОВОГ ЗАКОНА У РЕГИСТРОВАНОМ СУБЈЕКТУ ПРАВНОМ ЛИЦУ.
ПРЕКРШАЈ У СЛУЧАЈУ ОСНИВАЊА РЕГИСТРОВАНОГ СУБЈЕКТА
ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ
ЧЛАН 14А
НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 500.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ
ЗА ПРЕКРШАЈ РЕГИСТРОВАНИ СУБЈЕКТ - ПРАВНО ЛИЦЕ, АКО У ПОСТУПКУ
ОСНИВАЊА РЕГИСТРОВАНОГ СУБЈЕКТА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ У
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ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАО ТАЧНЕ ПОДАТКЕ ИЗ ЧЛАНА
5. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА.
НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 50.000 ДО 150.000 ДИНАРА, ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 3. СТАВ
1. ТАЧКА 2А) ПОДТАЧКА (1) ОВОГ ЗАКОНА У РЕГИСТРОВАНОМ СУБЈЕКТУ ПРАВНОМ ЛИЦУ.
САМОСТАЛНИ ЧЛАН ПРЕДЛОГА ЗАКОНА
ЧЛАН 5.
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, А
ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ПО ИСТЕКУ 18 МЕСЕЦИ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ.
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Овлашћени предлагач прописа - Влада
Обрађивач - Министарство привреде
2. Назив прописа
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији
стварних власника
Draft Law on amendments to the Law on the Centralised records of beneficial
owners
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број
83/08) (у даљем тексту: Споразум):
а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа,
/
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама
Споразума,
/
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе
Споразума,
/
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза
које произлазе из наведене одредбе Споразума,
/
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина
Европске уније.
Није установљена веза са НПАА, односно НПАА не уређује област
стварног власништва.

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима:
/
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима,
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Директивa (ЕУ) 2015/849 Европског парламента и Савета од 20. маја
2015. године о спречавању коришћења финансијског система у сврхе прања
новца или финансирања тероризма, о изменама Уредбе (ЕУ) број 648/2012
Европског парламента и Савета и о престанку важења Директиве 2005/60/EЗ
Европског парламента и Савета и Директиве Комисије 2006/70/EЗ.
Потпуно усклађен.
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенoст са
њима,
/
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, треба
навести разлоге,
/
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа
са прописима Европске уније.
/
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност,
потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно
попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно
попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби
секундарног извора права Европске уније већ се искључиво врши примена или
спровођење неког захтева који произилази из одредбе секундарног извора
права (нпр. Предлогом одлуке о изради стратешке процене утицаја биће
спроведена обавеза из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос
те одредбе директиве).
Табелу усклађености није потребно попуњавати јер се овим законом не
преносе одредбе секундарног извора права Европске уније, већ се искључиво
врши унапређење процедуре за евидентирање стварних власника
Регистрованих субјеката, како би се омогућило да се у једном кораку при
електронском оснивању Регистрованих субјеката изврши упис у надлежни
регистар и евидентира стварни власник у Централну евиденцију стварних
власника.
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени
на српски језик?
Не
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
Не
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради
прописа и њихово мишљење о усклађености.
Не

