
 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Број: 011-00-00193/2019-10 

16. октобар 2019. године 

Кнеза Милоша 20 

Б е о г р а д 

 
 
 На основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник 
РС”, бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 

76/14 и 8/19 – др. пропис), Министарство привреде објављује 

 

ИЗВЕШТАЈ 
о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама 

Закона о Централној евиденцији стварних власника 
 

Одбор за привреду и финансије, на предлог Министарства привреде, донео 
је Закључак 05 Број: 011-9413/2019 од 20. септембра 2019. године, којим је 
одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама 
Закона о Централној евиденцији стварних власника и одређен Програм јавне 
расправе. 

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Централној 
евиденцији стварних власника, спроведена је од 23. септембра до 13. октобра 2019. 
године.  

Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 
Централној евиденцији стварних власника, са прилозима утврђеним Пословником 
Владе, објављени су на интернет страници Министарства привреде                                      
https://privreda.gov.rs/cat_propisi/zakoni-u-pripremi/ и на порталу е-управе, са 
позивом свим заинтересованим странама да у току трајања јавне расправе доставе 
своје коментаре, предлоге и сугестије за унапређење текста Нацрта закона о 
изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника, на e-mail 

адресу: privrednadrustva@privreda.gov.rs или писаним путем на адресу 
Министарства привреде, Београд, Кнеза Милоша 20, са напоменом: „За јавну 
расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији 
стварних власника”. 

У току трајања јавне расправе коментаре и предлоге на текст Нацрта закона 
о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника 

доставила је само Народна банка Србије. С тим у вези, прихваћене је примедба 
Народне банке Србије на текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о 
Централној евиденцији стварних власника која се односи на прописивање 
овлашћења за подношење захтева за покретање прекршајног поступка против 
правних лице која обављају мењачке послове, а над којима Народна банка Србије 
врши надзор, ако у вршењу надзора утврди да то лице, односно Регистровани 
субјект није извршио евидентирање података о стварном власнику у Централну 
евиденцију у року од 15 дана од дана промене власничке структуре и чланова 

органа Регистрованог субјекта, као и других промена на основу којих се може 

ценити испуњеност услова за стицање својства стварног власника Регистрованог 
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субјекта, није евидентирало тачне податке, и нема и не чува одговарајуће тачне и 
ажурне податке и документа на основу којих је евидентирало стварног власника. 
Такође, прихваћена је и примедба Народне банке Србије која се, између осталог, 
односи на правна лица који обављају мењачке послове као Регистроване субјекте у 
смислу овог закона, те се прописује да Народна банка Србије може према истима, 
у вршењу послова надзора, предузимати и мере у складу са прописима којима се 
уређује обављање мењачких послова и контрола обављања мењачких послова. 

Након завршене јавне расправе, а имајући у виду да је у току трајања јавне 
расправе само Народна банка Србије доставила коментаре и предлоге на текст 
Нацрта закона, може се закључити да је Нацрт закона добио подршку свих 
заинтересованих страна. 

 

  

 

 

 


