("Сл. Гласник РС", бр. 112/2015)

ЗАКОН
о централној евиденцији привремених ограничења права лица
регистрованих у Агенцији за привредне регитре

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона
Члан 1.
Овим законом утврђују се успостављање, садржина, основи уписа и
начин вођења Централне евиденције привремених ограничења права лица
регистрованих у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција)
код којих је, на основу акта надлежног органа, наступио основ привременог
ограничења права.
Појмови
Члан 2.
Поједини
значење:

појмови

употребљени

у

овом

закону

имају

следеће

1) Централна евиденција привремених ограничења права лица
регистрованих у Агенцији (у даљем тексту: Централна евиденција) јесте
јединствена, централна, електронска база података о лицима која су
уписана у регистре, које води Агенција преко регистратора, а којима је
привремено ограничено одређено право актом надлежног органа;
2) привремено ограничење права јесте ограничење које за правну
последицу има привремену немогућност да лице стекне или врши право или
региструје функцију у привредном субјекту или правном лицу, обавља
привредну делатност или располаже новчаним средствима (у даљем тексту:
привремено ограничење);
3) лице регистровано у Агенцији јесте физичко или правно лице које
је регистровано као оснивач, члан органа управљања, надзора, директор,
законски заступник или други заступник у привредним друштвима,
задругама, задружним савезима, јавним предузећима, огранцима или
представништвима страних привредних друштава или као предузетник, као
и друго правно лице које обавља регистровану привредну делатност код
кога је, на основу акта надлежног органа, наступио основ привременог
ограничења права;
4) основи привременог ограничења права јесу акти државног или
другог надлежног органа или правног лица коме је поверено вршење јавних
овлашћења (у даљем тексту: надлежни орган), који садрже правне

чињенице или радње прописане законом у форми правноснажне или
извршне пресуде, решења, одлуке или другог формалног акта, достављени
Агенцији преко обвезника достављања или обвезника уписа података ради
уписа у Централну евиденцију и који за правну последицу имају привремено
ограничење;
5) Јединствена платформа интероперабилности (у даљем тексту:
ЈПИ) јесте апликативно софтверско решење успостављено од стране
Агенције, за размену података или докумената са обвезницима,
корисницима, статусним регистрима и регистрима које води Агенција, као и
све софтверске компоненте, базе, електронски обрасци и оперативне
процедуре које се користе за упис, одржавање, размену и објављивање
података о лицу са привременим ограничењем права, у складу са овим
законом;
6) обвезник достављања података о лицу са привременим
ограничењем јесте надлежни орган који податке или документе о лицу са
привременим ограничењем права, прописане овим законом, доставља
Агенцији у електронској форми, путем електронских сервиса, ради уписа у
Централну евиденцију (у даљем тексту: обвезник достављања података);
7) обвезник уписа података о лицу са привременим ограничењем
јесте надлежни орган који податке о лицу са привременим ограничењем
права, прописане овим законом, уписује путем ЈПИ у Централну евиденцију
(у даљем тексту: обвезник уписа података);
8) упис у Централну евиденцију јесте електронски упис, исправка
техничке грешке, промена или брисање података о лицу са привременим
ограничењем у Централну евиденцију, који се врши од стране регистратора
или обвезника уписа података, путем ЈПИ;
9) регистратор јесте овлашћено лице за регистрацију и надзор над
оперативним функционисањем Централне евиденције који се спроводе путем
ЈПИ, на чије именовање, овлашћења и обавезе, се сходно примењују
одредбе закона којим се уређује рад Агенције;
10) објављивање информације о лицу са привременим ограничењем
права јесте јавно приказивање идентификационих података лица која су по
неком од основа уписана у Централну евиденцију;
11) потврда јесте писана или електронска јавна исправа која садржи
све историјски регистроване податке о лицу са привременим ограничењем
права до тренутка издавања потврде или податак о томе да до тренутка
издавања потврде привремено ограничење права лица није било
регистровано;
12) извод јесте писана или електронска јавна исправа која садржи
регистроване податке о лицу са привременим ограничењем права, према
стању у тренутку издавања;
13) идентификациони подаци лица јесу име, презиме и ЈМБГ за
домаће физичко лице, име, презиме, број пасоша, земља издавања пасоша
и/или матични број за странца, пословно име/назив и матични/регистарски
број за домаће правно лице које се региструје у Агенцији или у другом
надлежном регистру у Републици Србији и пословно име/назив,
идентификациони број (матични и/или регистарски број) и земља
регистрације за страно правно лице;

14) статусни регистри јесу базе података о физичким и правним
лицима, које воде Агенција или други надлежни државни органи и
организације Републике Србије, у којима се региструју подаци, који за
правну последицу имају стицање, промену регистрованих података и
престанак својства физичког и правног лица.
Основи привременог ограничења права
Члан 3.
Основи привременог ограничења садрже следеће мере:
1) забране, ограничења или мере
регистроване привредне делатности или послова;

безбедности

обављања

2) забране располагања новчаним средствима;
3) забране вршења дужности или позива одговорном лицу у правном
лицу или предузетнику;
4) забране или ограничења располагања уделима или друга
ограничења сходно прописима којима се уређује правни положај
привредних друштава;
5) мере изречене у прописима којима се уређује порески поступак и
пореска администрација;
6) мере изречене у поступку из надлежности органа инспекцијског
надзора;
7) мере одузимања овлашћења, лиценци, дозвола, одобрења,
концесија, субвенција, подстицаја или других права утврђених посебним
законима;
8) друге мере у складу са законом.
Време важења привременог ограничења
Члан 4.
Почетак важења привременог ограничења, у смислу овог закона, у
односу на трећа лица јесте датум уписа тог ограничења права у Централну
евиденцију.
Престанак важења привременог ограничења јесте датум брисања
ограничења права из Централне евиденције.
Правне последице привременог ограничења
Члан 5.
Правне последице привременог ограничења трају за време важења и
на начин који је одређен актом из члана 3. овог закона.

II ЦЕНТРАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА
Предмет уписа
Члан 6.
Предмет уписа у Централну евиденцију су подаци о лицима
регистрованим у Агенцији којима је надлежни орган одредио привремено
ограничење актом из члана 3. овог закона.
Садржина Централне евиденције
Члан 7.
Централна евиденција садржи следеће податке:
1) идентификационе податке о лицу са привременим ограничењем;
2) податке о датуму уписа у Централну евиденцију;
3) податке о датуму и врсти евидентирања (упис, исправка техничке
грешке, промена и брисање података);
4) податке о основу привременог ограничења, и то: врсту акта, број,
датум доношења и датум правноснажности или извршности акта којим је
одређено привремено ограничење права и потребну номенклатуру за
прецизну класификацију ограничења;
5) податке о почетку и престанку важења привременог ограничења;
6) идентификационе
овлашћеном лицу;

податке

обвезника

уписа

и

његовом

7) податке прописане актом којим се одређује класификација основа
привременог ограничења.
Акт из става 1. тачка 7) овог члана доноси министар надлежан за
послове привреде, на предлог Агенције.
Начин вођења Централне евиденције
Члан 8.
Централна евиденција се води у електронској форми, а упис
података се врши путем ЈПИ система који води, управља и одржава
Агенција.
Као датум и време уписа, исправке техничке грешке, промене и
брисања података у регистру, узимају се датум и време означено у ЈПИ.
Услове и корисничка права за приступ лица која су овлашћена за
рад у ЈПИ одређује регистратор Централне евиденције.

III УПИС ПОДАТАКА У ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ
Упис података
Члан 9.
Упис података у Централну евиденцију врши се по службеној
дужности ако су уписани подаци прописани чланом 7. став 1. тач. 1)-7) овог
закона.
Упис података врши регистратор или лице које је овлашћено од
стране обвезника уписа података.
Рок за упис у Централну евиденцију
Члан 10.
Обвезник уписа података је дужан да, путем ЈПИ, у Централну
евиденцију упише податке у року од три дана од дана када је основ
привременог ограничења наступио, а најкасније, следећег радног дана ако
рок истиче нерадног дана или на дан државног празника.
Изузетно од става 1. овог члана, надлежни суд без одлагања
доставља Агенцији, ради уписа података, правноснажну или извршну одлуку
којом је изречена забрана или мера безбедности у судском поступку, у
складу са законом којим се уређује извршење кривичних санкција или други
поступак, а регистратор је дужан да податке о привременом ограничењу
упише у Централну евиденцију у року од пет дана, а најкасније следећег
радног дана ако рок истиче нерадног дана или на дан државног празника.
Идентификација лица
Члан 11.
Надлежни орган који доноси акт о привременом ограничењу дужан је
да користи идентификационе податке регистроване у Агенцији.
Потврђивање идентитета лица у поступку уписа у Централну
евиденцију врши се преко ЈПИ, од стране обвезника уписа података, а на
основу података који се обезбеђују, путем ЈПИ, из надлежног статусног
регистра.
Потврда о извршеном упису у Централну евиденцију
Члан 12.
Потврда о извршеном упису у Централну евиденцију доступна је
обвезницима уписа података, у електронском облику, путем ЈПИ.

Поступање регистратора
Члан 13.
Регистратор преко ЈПИ прати извршење свих појединачних операција
и функција система за аутоматску проверу испуњености услова за
регистрацију који су прописани овим законом, а нарочито задовољавање
форме и садржаја достављених података и верификацију корисничких права
овлашћених лица обвезника уписа података.
Аутоматски упис података
Члан 14.
Ако су испуњени услови, преко ЈПИ аутоматски се врши упис
података.
Праћење и контрола
дужност је регистратора.

функционисања

аутоматске

регистрације

Поступање у случају неиспуњавања услова за упис
Члан 15.
Ако се утврди да није испуњен неки од услова за упис у Централну
евиденцију, ЈПИ аутоматски даје обавештење надлежном обвезнику уписа
који од услова за регистрацију није испуњен.
Када се достављање, изузетно, врши у форми документа,
регистратор без одлагања обавештава обвезника уписа о недостацима
услова за упис у Централну евиденцију.
Упис у Централну евиденцију се неће извршити ако нису достављени
сви подаци из члана 7. став 1. овог закона.
Делимична регистрација података није дозвољена.
Прекид и одлагање уписа
Члан 16.
Прекид и одлагање регистрације су могући само у случају прекида
рада ЈПИ услед више силе или техничких разлога.
Прекинута или одложена регистрација из става 1. овог члана
наставиће се најкасније у року од 24 сата од тренутка наставка рада ЈПИ.
Промена података
Члан 17.
Промену података врши обвезник уписа или регистратор.
Промена података у Централној евиденцији, који су предмет
регистрације или евиденције у надлежним статусним регистрима, врше се
аутоматски, путем ЈПИ или, изузетно, достављањем измењеног акта
државног органа.

Исправка техничке грешке
Члан 18.
Сви регистровани подаци сматрају се тачним.
Исправку техничке грешке врши регистратор, односно овлашћено
лице обвезника уписа података у Централној евиденцији, одмах по
утврђивању чињенице да је до техничке грешке дошло.
Брисање података Централне евиденције
Члан 19.
Брисање података Централне евиденције врши се, по правилу, путем
ЈПИ, и то:
1) брисањем од стране овлашћеног лица обвезника уписа по истеку
рока важности привременог ограничења, ако актом рок није ближе одређен
и у случају поништаја, укидања правног акта, односно клаузуле
правноснажности или извршности правног акта, на основу ког је извршен
упис привременог ограничења;
2) аутоматски по истеку рока важности привременог ограничења
који је одређен актом или наступањем основа за престанак привременог
ограничења из члана 3. овог закона;
3) у другим случајевима прописаним законом,
регистратора или када је основ уписа престао да постоји.

од

стране

Објављивање и дејство уписа у Централну евиденцију
Члан 20.
Истовремено са уписом у Централну евиденцију на интернет страни
Агенције се објављују идентификациони подаци лица са привременим
ограничењем код којих је утврђен основ из члана 3. овог закона.
Подаци из Централне евиденције који се односе на физичка лица
којима су изречене забране и мере безбедности у судским поступцима не
могу бити јавни и могу се дати искључиво у складу са прописима којима се
уређује казнена евиденција.
IV ПРАВНА СРЕДСТВА
Члан 21.
Лице које је уписано у Централну евиденцију, а које сматра да је
упис извршен супротно закону, остварује своје право на жалбу или друго
прописано правно средство за заштиту својих права према одредбама
посебног закона код надлежног органа који је утврдио постојање основа за
привремено ограничење права, односно у поступку регистрације у Агенцији
у којем је утврђен услов на основу кога је одбачена регистрациона пријава
за стицање и вршење права и функције или регистрацију функције.

V КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Увид у податке
Члан 22.
У вршењу послова из своје надлежности државни и други органи у
својству ималаца јавних овлашћења имају право увида и коришћења
података Централне евиденције путем ЈПИ.
Захтев
Члан 23.
На захтев лица са привременим ограничењем регистратор,
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева, издаје:
1) извод Централне евиденције о подацима о лицу са привременим
ограничењем;
2) потврду Централне евиденције о подацима о лицу са привременим
ограничењем.
Захтев из става 1. овог члана, подноси се електронски, путем
апликативног софтверског решења који обезбеђује Агенција или у писаној
форми на прописаном обрасцу, а ако образац није прописан, подноси се као
поднесак.
Уз захтев се прилаже и доказ о уплати накнаде за издавање извода,
односно потврде.
VI НАКНАДЕ
Обавеза плаћања накнаде
Члан 24.
За издавање извода и потврда, као и за друге услуге које пружа
Агенција, подносилац захтева плаћа накнаду у складу са прописима којима
се уређује правни положај и надлежност Агенције.
VII ЕЛЕКТРОНСКА ОБРАДА И КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА
Надлежност за прописивање начина и услова електронске обраде и
коришћења података
Члан 25.
Начин и услови електронског преноса,
коришћења података из Централне евиденције,
ауторизација приступа, привилегије корисника
стандарди и формати за размену података путем

преузимања, обраде и
електронски протоколи,
система, комуникације,
ЈПИ, технички услови за

достављање података путем ЈПИ уређују се подзаконским актом који доноси
министар надлежан за послове привреде, на предлог Агенције.
Надзор
Члан 26.
Надзор над спровођењем овог закона врши министарство надлежно
за послове привреде.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Именовање овлашћених лица за упис података
Члан 27.
Обвезници уписа података о лицима са привременим ограничењима
дужни су да у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона именују
овлашћена лица која ће у њихово име вршити послове уписа података путем
посебног апликативног софтверског решења за вођење Централне
евиденције који ће обезбедити Агенција.
Уколико обвезник уписа из става 1. овог члана не буде одређен у
наведеном року, својство обвезника уписа, у смислу овог закона, има
руководилац органа који је изрекао меру ограничења која представља основ
из члана 3. овог закона.
Рок за доношење подзаконских аката
Члан 28.
Подзаконски акти из члана 7. став 2. и члана 25. овог закона биће
донети у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Ступање на снагу
Члан 29.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од 1. јуна 2016.
године.

