Име и презиме, односно назив организације и институције:
Немања Ненадић, Транспарентност Србија
Контакт телефон: + 381 (0) 11 3033 827
Е-пошта: ts@transparentnost.org.rs
Назив закона на који упућујете предлоге и сугестије: Нацрт закона о изменама и
допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника
Датум: 30. јун 2021.

1. Општи коментари и сугестије у односу на Нацрт закона као целину
Предмет нашег разматрања није био цео Нацрт закона, већ само поједине његове
одредбе. Прецизније, предмет нашег разматрања су биле одредбе у оквиру којих би,
номотехнички посматрано, било могуће проширити садржину Централне
евиденције тако да кроз њу буде омогућен приступ и другим инфомрацијама о
Регистрованом субјекту, односно засебним регистрима, који се налазе на сајту
Агенције.
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2. Конкретан део Нацрта закона чију измену предлажете и Ваш предлог за
измену
Члан 5. став 3. уместо тачке ставља се запета и одредба се допуњује:
Садржина Централне евиденције
Члан 5.
Централна евиденција, у зависности од правне форме, односно
организовања, садржи следеће податке o Регистрованом субјекту:

облика

1) пословно име, односно назив;
2) адреса седишта;
3) датум уписа, промене или брисања податка;
4) матични број додељен од Републичког завода за статистику;
5) порески идентификациони број (ПИБ);
6) статус регистрованог субјекта (нпр. активан, у стечају, у ликвидацији, у
принудној ликвидацији, брисан);
7) правна форма, односно облик организовања;
8) шифра претежне делатности, односно област остваривања циљева;
9) податак о заступнику;
10) физичко лице које је регистровано као члан органа;
11) основни (регистровани) капитал;
12) податке о члановима, односно оснивачима и проценту њиховог удела, oдносно
броју и проценту њихових акција;
13) скраћено пословно име;
14) пословно име на страном језику;
15) скраћено пословно име на страном језику;
16) адресу за пријем поште;
17) адресу за пријем електронске поште;
18) бројеве рачуна у банкама;
19) контакт податке, ако су регистровани.
Централна евиденција садржи следеће податке o стварном власнику Регистрованог
субјекта:
1) за домаће физичко лице – лично име, јединствени матични број грађана и држава
пребивалишта;
2) за странца – лично име, број пасоша и држава издавања и/или лични број за
странца и/или број личне карте странца и земља издавања у складу са прописима
којима се уређују услови за улазак, кретање и боравак странаца на територији
Републике Србије, дан, месец, година и место рођења, држава пребивалишта и
држављанство;
3) за избегла или прогнана лица – лично име, број легитимације, дан, месец, година
и место рођења и држава боравишта;
4) основ за стицање својства стварног власника Регистрованог субјекта из члана 3.
став 1. тачка 3) подтач. (1)–(5) и ставa 2. овог закона.
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Поред података из ст. 1. и 2. овог члана Централна евиденција садржи и датуме о
евидентирању података, КАО И ПРИСТУПНИ ЛИНК КОЈИ ВОДИ КА ЗАСЕБНОМ
РЕГИСТРУ КОЈЕ ВОДИ АГЕНЦИЈА, А У КОМ СЕ НАЛАЗЕ ПОДАЦИ О
РЕГИСТРОВАНОМ СУБЈЕТКУ ИЗ ЧЛАНА 2. ОВОГ ЗАКОНА.
Министар надлежан за послове привредe ближе прописује садржину Централне
евиденције ради спровођења евидентирања стварних власника Регистрованог
субјекта.
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3. Образложење упућеног предлога за измену Нацрта закона
Пошто је Република Србија имала обавезу да испуни међународне стандарде у
погледу правног оквира којим се уређује питање стварног власништва, и тако
створила посебни регистар, уместо да се проширио круг података који се објављују
у оквиру засебних регистара (Привредних друштава, удружења...), овим предлогом
желимо да омогућимо заинтересованим лицима који се се налазе на страници
Евиденције о једном Регистрованом субјекту да добију могућност да једним кликом
виде и податке о том истом регистрованом субјетку који су објављени у другом
регистру.
Како Евиденција не садржи све податке о Регистрованом субјекту који се налазе у
засебним регистрима, повезивањем ових регистара, односно омогућавањем
приступа неком другом регистру путем једног клика на присутпни линк, уместо
новог уношења података и претраживања, створиће се могућност да заинтересована
лица на лак и брз начин добију увид у информације о Регистрованом субјекту које
се не налазе у ЦЕСВ, већ у неком другом регистру.
Како је чланом 5. Закона о централној евиденцији стварних власника прописана
садржина Евиденције, једноставном допуном одредби овај предлог би био
омогућен. Овако предложено законско решење не би изазвало трошкове код грађана
и привредних субјеката, а трошкови и напор који би требали бити уложени за
остваривање овог предлога су минимални.
Напомињемо да за нека правна лица (као што су на пример просветне установе и
установе социјалне заштите у приватном власништву), регистре воде Привредни
судови, те би требало пронаћи одговарајуће решење да и њихове базе буду
укључене уколико је то могуће.

