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I. Уводна декларација 
 

Република Србија прихвата правне тековине Европске уније у Поглављу 4 – 

Слободно кретање капитала и биће у позицији да их у потпуности спроведе до ступања у 

чланство онако како оне гласе на дан 1. јануара 2018. године. Република Србија ће 

спровести преостале правне тековине, тј. тековине настале након 1. јануара 2018. године, 

до ступања у чланство Европске уније, у складу са резултатима преговора у овом 

поглављу. 

 

Република Србија не захтева специфична прилагођавања у овом поглављу.  

 

 

II. Законодавни и институционални оквир 

 
Поглавље 4 – Слободно кретање капитала обухвата три основне подобласти: 

кретање капитала и текућа плаћања, платни систем и спречавање прања новца. 

 

 

II.1. Законодавни оквир и статус спровођења и примене правних тековина 

 

II.1.1. Кретање капитала и текућа плаћања 

 

Подобласт кретање капитала и текућа плаћања обухвата: либерализацију токова 

капитала, либерализацију тржишта некретнина и специјална права државе. 

 

II.1.1.1. Либерализација токова капитала 

 

Кретање капитала у Републици Србији уређено је Законом о девизном пословању, 

(„Службени гласник РС”, бр. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 30/18), који представља 

основни закон у правном оквиру за све врсте текућих и капиталних трансакција са 

иностранством, а уређује плаћања, наплаћивања и преносе између резидената и 

нерезидената у страним средствима плаћања и у динарима, односно између резидената у 

страним средствима плаћања, купопродају средстава плаћања између резидената и 

нерезидената, као и купопродају страних средстава плаћања између резидената, 

једностране преносе средстава плаћања из Републике Србије и у Републику Србију који 

немају обележја извршења посла између резидената и нерезидената, текуће и депозитне 

рачуне резидената у иностранству и резидената и нерезидената у Републици, кредитне 

послове у Републици у девизама и кредитне послове са иностранством. Поред овог закона, 

кретање капитала је уређено и другим прописима: Законом о осигурању („Службени 

гласник РС”, број 139/14), Законом о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС”, 

бр. 46/06, 51/09, 31/11 и 115/14) и Законом о добровољним пензијским фондовима и 
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пензијским плановима („Службени гласник РС”, бр. 85/05 и 31/11), којима се прописују 

правила инвестиционог улагања институционалних инвеститора.1 

Кретање капитала уређено је и 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 – Међународни уговори“, бр. 

83/08 и 12/14  – у даљем тексту: ССП), сагласно којима се Република Србија обавезала да 

ће спроводити даљу либерализацију капиталних токова на начин и у роковима 

предвиђеним овим споразумом. 

Наведено законодавство Републике Србије у области кретања капитала делимично 

је усклађено са правним тековинама Европске уније, односно са одредбама чл. 63-66. 

Уговора о функционисању Европске уније и Директивом Савета 88/361/EEЗ, од 24. јуна 

1988. године за примену члана 67. Уговора o оснивању Европске заједнице, са 

Номенклатуром кретања капитала из Анекса 1 ове директиве. 

Потпуна усклађеност је постигнута у погледу слободе текућих послова с обзиром 

на то да су Законом о девизном пословању у потпуности либерализована плаћања по 

текућим платнобилансним трансакцијама, што је уједно и у складу са чланом 62. ССП, као 

и чланом VIII Статута Међународног монетарног фонда. Са друге стране, Законом о 

девизном пословању и подзаконским актима који су донети на основу овог закона 

постигнута је значајна либерализација капиталних послова, а пре свега директних 

инвестиција, дугорочних портфолио улагања и дугорочних кредита. Такође је постигнута 

либерализација краткорочних кредитних послова са иностранством које обављају банке, 

као и краткорочног задуживања по комерцијалним зајмовима и краткорочног задуживања 

по финансијским кредитима који су намењени за финансирање увоза, извођење 

инвестиционих радова у иностранству и рефинансирање. 

Такође, либерализација краткорочних финансијских кредита и зајмова узетих од 

нерезидената са седиштем, односно пребивалиштем у држави чланици Европске уније 

постигнута је доношењем Закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању 

(„Службени гласник РС”, број 30/18) и изменама подзаконског акта Народне банке Србије 

којим су уређени начин и услови коришћења финансијских кредита из иностранства који 

нису намењени за плаћање увоза робе и услуга. Поред тога, у складу са Законом о 

изменама и допунама Закона о девизном пословању, резиденти – правна лица могу 

одобравати финансијске зајмове нерезидентима – дужницима, као и давати јемства и 

друга средства обезбеђења по кредитним пословима са иностранством и по кредитним 

пословима између нерезидената. У складу са одредбом Закона да Народна банка Србије 

може да пропише услове и начин обављања тих послова, који се могу ограничити ради 

                                                           
1У области кретања капитала у примени су и Закон о спољнотрговинском пословању („Службени гласник 

РС”, бр. 36/09, 36/11 - др. закон, 88/11  и 89/15 – др. закон), којим се уређује спољнотрговински промет 

између домаћих и страних лица; Закон о улагањима („Службени гласник РС”, број 89/15), којим се уређује 

питање улагања у Републици Србији; Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 112/15 

и 108/16), којим се уређује трговање финансијским инструментима у Републици Србији; Закон о 

привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. Закон, 5/15 и 44/18) којим се 

уређује област привредних субјеката; Закон о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15), 

који уређује оснивање, пословање и контролу пословања банака; Закон о основама својинскоправних односа 

(„Службени лист СФРЈ”, бр. 6/80 и 36/90, „Службени лист СРЈ”, бр. 29/96 и „Службени гласник РС”, бр. 

115/05 – др. закон), којим се уређује питање стицања власништва над непокретностима у Републици Србији. 

Поменути прописи су предмет разматрања других преговарачких група. 
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очувања јавног интереса и/или финансијске стабилности, донет је подзаконски акт 

Народне банке Србије којим су прописана наведена ограничења зa пojeдинe случajeвe нa 

oснoву oцeнe oпрaвдaнoсти тих oгрaничeњa у тим случajeвимa (нaчeлo пojeдинaчнe 

прoцeнe), водећи рачуна о остваривању циљева због којих се та ограничења утврђују 

(начело таргетираности) и сразмерности тих ограничења (Одлука о условима под којима и 

начину на који резиденти могу одобравати финансијске зајмове нерезидентима и давати 

јемства и друга средства обезбеђења по кредитним пословима са иностранством и 

кредитним пословима између нерезидената – „Службени гласник РС“, број 32/18). 

Поред тога, усвајањем Закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању 

постигнута је пуна либерализација у области краткорочног портфолио инвестирања, с 

обзиром да резиденти могу да улажу у краткорочне хартије од вредности издаваоца из 

држава Европске уније и да нерезиденти који имају седиште, односно пребивалиште у 

државама Европске уније могу да улажу у краткорочне хартије од вредности у Републици.       

Потпуна усклађеност је постигнута у погледу трансфера везаних за уговоре о 

осигурању. Наиме, Законом о осигурању детаљно је уређено право настањивања и слобода 

пружања услуга осигурања. На овај начин резидентима се омогућава да се, од дана 

приступања Републике Србије Европској унији, могу осигурати код друштава за 

осигурање са седиштем у Европској унији. 

Не постоје ограничења у погледу кретања капитала која се односе на 

прекограничнa улагања нерезидената у финансијски сектор у Републици Србији. 

У Републици Србији не постоји привилегован приступ јавног сектора друштвима за 

(ре)осигурање, добровољним пензијским фондовима и инвестиционим фондовима, те је 

постигнута потпуна усклађеност са чланом 124. Уговора о функционисању Европске 

уније. 

Делимично су задржана ограничења и код пословa између резидената и 

нерезидената са финансијским дериватима којима се тргује, односно који се закључују ван 

регулисаног тржишта и/или мултилатералне трговачке платформе, имајући у виду да се 

ови послови могу закључити само ради заштите од ризика прописаних Одлуком о 

обављању послова сa финансијским дериватима („Службени гласник РС”, бр. 85/11 и 

62/13). 

Поред тога, делимично су задржана ограничења и код депозитних послова 

резидената у иностранству. Сагласно Закону о девизном пословању, банке слободно држе 

девизе на рачуну код банке у иностранству а остали резиденти у складу са Одлуком о 

условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке 

у иностранству („Службени гласник РС”, бр. 31/12, 71/13, 98/13, 125/14, 102/15 и 

37/18). Наведеном одлуком је предвиђено да само одређене категорије резидената могу 

слободно држати девизе на рачуну код банке у иностранству, а остали резиденти могу 

држати девизе на рачуну код банке у иностранству на основу одобрења Народне банке 

Србије, у случајевима који су прописани овом одлуком. 

Oграничења су задржана и у погледу улагања друштава за (ре)осигурање, имовине 

добровољних пензијских фондова и инвестиционих фондова у иностранству (у стране 

облике улагања), и то: 

- Сагласно члану 30. Закона о девизном пословању и члану 137. Закона о 

осигурању, друштва за (ре)осигурање могу средства техничких резерви, гарантне резерве 

и остала средства осигурања инвестирати у иностранству у облике имовине прописане 
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Законом о осигурању и инвестиционом политиком друштва, после прибављене претходне 

сагласности Народне банке Србије за свако улагање, и то у износу који не може бити већи 

од 25% износа основног капитала зависно од послова којe друштво обавља у складу са 

издатом дозволом за рад. Тачкама 10. и 11. Одлуке о инвестирању средстава осигурања 

(„Службени гласник РС”, број 55/15 и 111/17) прописани су критеријуми и ограничења за 

инвестирање средстава осигурања у иностранству као и обавеза посебног обавештавања 

Народне банке Србије о том инвестирању2; 

- Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима и 

Одлуком о ближим условима и максималним висинама улагања имовине добровољног 

пензијског фонда, као и начину улагања те имовине у иностранству („Службени гласник 

РС”, број 43/11), прописани су квантитативни и квалитативни лимити улагања имовине 

добровољних пензијских фондова који су уведени из пруденционих разлога, односно ради 

одржавања диверсификације, сигурности и ликвидности имовине тих фондова. Прописана 

ограничења се односе на улагања како у земљи, тако и у иностранству. Сагласно тачки 3. 

наведене Одлуке, укупно улагање имовине фонда у иностранству по свим основама не 

може прећи износ од 10% имовине фонда3. 

- Закон о инвестиционим фондовима и подзаконска акта из ове области уређују 

оснивање, функционисање и извештавањe друштава за управљање инвестиционим 

фондом, начине улагања и ограничења улагања имовине инвестиционог фонда, 

услугe кастоди банке, као надзор и мере надзора друштва за управљање, инвестиционог 

фонда и кастоди банке. Закон не предвиђа ограничења, док је Правилником о 

инвестиционим фондовима („Службени гласник РС”, број 5/15) ближе прописана обавезна 

структура улагања имовине фонда, у зависности од категоризације фондова и 

квалитативни лимити улагања имовине отворених и затворених инвестиционих фондова 

ради сигурности и ликвидности имовине тих фондова. Сагласно члану 38. наведеног 

Правилника, не постоји квантитативно ограничење улагања имовине отворених 

инвестиционих фондова у иностранству, односно могуће је уложити целокупну имовину 

фонда само у ликвидне хартије од вредности којима се редовно тргује на регулисаном 

тржишту у државама чланицама Европске уније, односно другим државама, под условом 

да најмање 50% таквог улагања мора бити у хартије од вредности које се налазе на 

листингу регулисаног тржиштва тих држава. Сходна примена ограничења улагања за 

затворене инвестиционе фондове прописана је чланом 120. тог Правилника4. 

Република Србија је закључила билатералне инвестиционе споразуме са 53 државе. 

Одредбама ових споразума предвиђени су одређени изузеци од слободног трансфера 

                                                           
2Улагања друштава за (ре)осигурање регулисана су прописом Европске уније у Преговарачком поглављу 9 - 

Директивом 2009/138/ЕЗ Европског парламента и Савета од 25. новембра 2009. године о започињању и 

обављању послова осигурања и реосигурања (Солвентност II). 
3Улагања имовине институција за струковне пензије регулисана су и прописом Европске уније у 

Преговарачком поглављу 9 - Директивом 2003/41/ЕЗ Европског парламента и Савета oд 3. јуна 2003. године 

о делатностима и надзору институција за струковне пензије. 
4Улагања имовине инвестиционих фондова регулисана су прописима Европске уније у Преговарачком 

поглављу 9 - Директивом 2009/65/ЕЗ Европског парламента и Савета, од 13. јула 2009. године, о 

координацији закона, прописа и административних одредби које се односе на подухвате везане за 

колективне инвестиције у преносиве хартије од вредности, као и Директивом 2014/91/ЕУ Европског 

парламента и Савета, од 23. јула 2014. године о измени Директиве 2009/65/ЕЗ Европском парламента и 

Савета од 13. јула 2009. године о координацији закона, прописа и административних одредби које се односе 

на подухвате везане за колективне инвестиције у преносиве хартије од вредности. 
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средстава у вези са улагањима. Сви предвиђени изузеци у складу су са стандардима које 

прописује Европска унија за државе чланице5. Република Србија у потпуности прихвата 

све обавезе које произилазе из правних тековина Европске уније којима се уређује област 

слободног кретања капитала, као и Уредбе ЕУ бр. 1219/2012 Европског парламента и 

Савета од 12. децембра 2012. године о успостављању прелазних аранжмана за билатералне 

споразуме о улагањима између држава чланица и трећих земаља, којом је ова област 

ближе регулисана. 

 

II.1.1.2. Либерализација тржишта некретнина 

 

Основни прописи Републике Србије који уређују област либерализације тржишта 

некретнина су:  

- Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06); 

- Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ”, бр. 6/80 и 

36/90, „Службени лист СРЈ”, бр. 29/96 и „Службени гласник РС”, бр. 115/05 – др. 

закон); 

- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06), 65/08 – 

др. закон, 41/09, 112/15 и 80/17); 

- Закон о шумама („Службени гласник РС”,  бр. 30/10, 93/12 и 89/15); 

- Закон о планирању и изградњи, („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр, 

64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – 

одлука УС, 132/14 и 145/14).  

 

Претходно наведени прописи Републике Србије који регулишу тржиште 

некретнина, пре свега у односима између Републике Србије и Европске уније, делимично 

су усклађени са Директивом Савета 88/361/ЕЕЗ, од 24. јуна 1988. о примени Члана 67 

Уговора. Република Србија спроводи поступну либерализацију и уклањање ограничења у 

кретању капитала, укључујући и промет непокретностима.  

Чланом 85. Устава Републике Србије прописано је да страна физичка и правна лица 

могу стећи својину на непокретностима, у складу са законом или међународним уговором. 

Закон о основама својинскоправних односа у области либерализације тржишта 

некретнина делимично је усклађен са правним тековинама Европске уније, односно са 

одредбама чл. 63-66. Уговора о функционисању Европске уније и са Директивом Савета 

88/361/ЕЕЗ. Закон о основама својинскоправних односа дозвољава страним лицима да 

стичу право својине на непокретностима, под одређеним условима предвиђеним законом.  

Чланом 82.а Закона о основама својинскоправних односа прописује се да страна 

физичка лица и правна лица која обављају делатност у Републици Србији могу, под 

условима узајамности, стицати  право својине на непокретностима на територији 

Републике Србије које су им неопходне за обављање те делатности. Да би уговор о 

стицању права власништва над некретнином, у смислу наведеног члана, био оверен, 

                                                           
5Билатерални инвестициони споразуми регулисани су и прописом Европске уније у Преговарачком поглављу 

30 – Уредба (ЕУ)бр. 1219/2012 Европског парламента и Савета од 12. децембра 2012. године о 

успостављању прелазних аранжмана за билатералне споразуме о улагањима између држава чланица и 

трећих земаља. 

 

http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0163cc/16362.htm?docid=46515&encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk112/15
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0306cc/30657.htm?docid=95190&encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk30/10
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0306cc/30657.htm?docid=95190&encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk89/15


 

7 

РС                                     ПГ 4 Слободно кретање капитала                         

 

морају се испунити услови из наведеног члана, а суд или други надлежни орган који се 

бави питањем узајамности може захтевати објашњење надлежног органа за правосуђе и 

послове правде (члан 82.в, став (2)). Поред тога, орган надлежан за послове трговине даје 

своје мишљење о томе да ли је непокретност која је стечена уговором о обављању послова 

у Републици Србији неопходна за обављање делатности страних физичких и правних 

лица. 

 На основу члана 82.а (2), страна физичка лица која не обављају посао у Републици  

Србији могу, под условима узајамности, стицати право власништва над становима и 

стамбеним зградама, као и држављани Републике Србије. Изузетно, члан 82. став 3 

одређује да се законом може предвидети да страно физичко и правно лице не могу 

стицати право својине на непокретностима које се налазе на одређеним подручјима 

Републике Србије. Члан 82.б предвиђа да страно физичко лице може на територији 

Републике Србије, под условима узајамности, стицати право својине на непокретностима 

наслеђивањем као и држављани Републике Србије. Даље, члан 82.д предвиђа да страна 

физичка и правна лица могу правним послом преносити права својине на домаће лице, као 

и на страно лице које може стицати право својине. 

Законом о пољопривредном земљишту уређује се планирање, заштита, уређење и 

коришћење пољопривредног земљишта, надзор над спровођењем овог закона и друга 

питања од значаја за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта као добра 

од општег интереса. Члан 1. став 4. предвиђа да власник пољопривредног земљишта не 

може бити страно физичко, односно правно лице, осим ако овим Законом није другачије 

одређено у складу са ССП. Отуђење пољопривредног земљишта у државној својини 

предвиђено је у члановима 72, 72а, 72б, 72в, 72г, 72д и 72ђ. 

Закон о шумама уређује очување, заштиту, планирање, гајење и коришћење шума, 

располагање шумама и шумским земљиштем, надзор над спровођењем овог закона, као и 

друга питања значајна за шуме и шумско земљиште. Закон  се односи на шуме и шумско 

земљиште у свим облицима својине. Ограничења у погледу промета и закупа шума и 

шумског земљишта  уређене су одредбама члана 98. и 99. Закона о шумама и односи се на 

шуму и шумско земљиште у државној својини Републике, а право прече куповине је 

уређено одредбом члана 100. Закона о шумама. 

Закон о планирању и изградњи уређује услове и начин уређења простора, 

уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградњу објеката; вршење надзора 

над применом одредаба овог закона и инспекцијски надзор; друга питања од значаја за 

уређење простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и за изградњу 

објеката. Закон о планирању и изградњи не предвиђа ограничења за страна правна и 

физичка лица, која уз захтев у поступцима за издавање грађевинских дозвола, решења 

којима се одобрава извођење радова по члану 145. Закона и употребних дозвола 

достављају сву потребну документацију предвиђену Законом и Правилницима, као и 

домаћа правна и физичка лица. Када су у питању страна правна и физичка лица, Закон 

предвиђа услове под којима лица која су страни држављани могу да израђују техничку 

документацију у поступцима за издавање дозвола за изградњу, односно одређене изузетке 

за потребе дипломатских и конзуларних представништва страних држава, по питању 

претварања права коришћења у право својине и по питању плаћања доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта, под условом реципроцитета. Уједно, одредбама 
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Закона нису предвиђена ограничења за страна правна и физичка лица у погледу отуђења, 

размене, давања у закуп и прибављања грађевинског земљишта у јавној својини. 

 

Реституција 

 

Основни прописи који уређују процес реституције у Републици Србији су: 

- Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 

72/11, 108/13, 142/14 и 88/15 - одлука УС); 

- Законом о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама 

(„Службени гласник РС”, број 46/06); 

- Законом о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста које 

немају живих законских наследника („Службени гласник РС”, број 13/16). 

 

Република Србија спроводи поступак реституције преко Агенције за реституцију, 

која је надлежна за спровођење поступка враћања одузете имовине и обештећења у складу 

са одредбама претходно наведених закона.  

Агенција за реституцију наставља са интензивним враћањем одузете имовине 

законским наследницима бивших власника у натуралном облику, тако да је закључно са 

20. јулом 2018. године решено 51.730 предмета или око 69% од укупно поднетих захтева 

Агенцији за реституцију. Конкретно, Агенција за реституцију је вратила законским 

наследницима бивших власника следећу имовину: 4.414 пословних простора, 901 стан и 

960 зграда, што чини укупно 6.275 објеката укупне површине око 458.000m² као и 

3.338.717m² неизграђеног градског грађевинског земљишта, око 33.560 ha 

пољопривредног земљишта, као и око 5.416 ha шума и шумског земљишта. 

Агенција за реституцију је у примени Закона о враћању (реституцији) имовине 

црквама и верским заједницама закључно са 20. јулом 2018. године, решила 58.750 ha 

тражених површина земљишта. Од тога, 26.444 ha је пољопривредно земљиште,  32.214 ha 

су шуме и шумско земљиште и 92 ha је грађевинско земљиште. Решено је и 91.000 m² 

тражених површина објеката. 

 Народна скупштина Републике Србије усвојила је фебруара 2016. године Закон о 

отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста које немају живих 

законских наследника, на чије се усвајање Република Србија претходно обавезала. 

Агенција је формирала и посебну јединицу за враћање имовине жртвама 

холокауста, без новог запошљавања, и рад на овим предметима је започет. У складу са 

Законом о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста које немају 

живих законских наследника Агенција је примила 495 захтева и већ је враћено Јеврејској 

општини Београд 78 објеката у Београду, и то, 62 пословнa простора, 14 станова, 2 гараже 

и 1 зграда укупне површине 5.696 m², као и Јеврејској општини Кикинда, Суботица, Нови 

Сад и Панчево укупно 555 ha 49 a 82 m² пољопривредног земљишта. Такође је враћено и 

442 m² неизграђеног градског грађевинског земљишта у Зрењанину, Јеврејској општини 

Зрењанин. 
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II.1.1. 3. Специјална права државе 

 

Специјална права су инструмент који држава користи да задржи контролу над 

одређеним одлукама у приватизованим предузећима у смислу контроле промене 

власништва и/или права вета на одређене стратешке одлуке приватизованих компанија.  

Приватизација представља промену власништва капитала и имовине правних лица 

која послују друштвеним и јавним капиталом. Одредбе Закона о приватизацији 

(„Службени гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - aутентично тумачење) не 

примењују се на спортске организације, издаваче медија, предузећа за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привредна друштва која 

поседују дозволу за производњу наоружања и војне опреме издату у складу са законом 

којим се уређује производња и промет наоружања и војне опреме, осим уколико је 

законима који уређују положај тих предузећа, предвиђена примена одредаба овог закона. 

Према одредбама Закона о приватизацији, модели приватизације су: 

- продаја капитала 

- продаја имовине 

- пренос капитала без накнаде 

- стратешко партнерство. 

 

Ако је предмет приватизације капитал који чини мање од 50% од укупног капитала 

субјекта приватизације, онда се не може применити модел продаје имовине и стратешког 

партнерства, као ни мере за припрему и растерећење, нити одредбе о покретању 

ликвидације и стечаја.  

Уколико је потребно субјект приватизације припремити за продају капитала, или за 

стратешко партнерство путем докапитализације, онда се на основу одлуке Владе 

примењују мере за припрему и растерећење обавеза субјекта приватизације, то: отпис 

и/или конверзија. Услов за примену отписа јесте да субјект приватизације послује у 

целини већинским друштвеним или јавним капиталом. Ова мера се може применити и на 

подређено друштво које у структури капитала има већински капитал контролног друштва 

које послује већинским друштвеним или јавним капиталом или у којем је друштвени или 

јавни капитал већински заједно са капиталом контролног друштва. 

Након доношења Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 

112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), закључно са 1. новембром 2017. године, 

објављено је укупно 208 јавних позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са 

јавним надметањем ради продаје капитала/имовине/стратешко партнерство, за укупно 121 

субјекат приватизације, и то: 185 јавних позива за продају капитала, 20 јавних позива за 

продају имовине и 3 јавна позива за избор стратешког инвеститора. С тим у вези, 

потписана су 47 уговора о продаји. 

У поступку приватизације постоје одређена ограничења за купце и то: 

 законско заложно право на капиталу у корист министарства надлежног за 

послове привреде - до извршења последње уговорне обавезе купца; 

 уступање уговора условљено претходном сагласношћу министарства 

надлежног за послове привреде, пријемник мора да испуњава услове 

прописане за купца, а уступилац је солидарно одговоран са пријемником; 

 купац пољопривредног земљишта може бити само домаће правно или 



 

10 

РС                                     ПГ 4 Слободно кретање капитала                         

 

физичко лице; 

 код модела приватизације путем стратешког партнерства, Законом о 

приватизацији регулисано је да стратешки инвеститор не може бити 

физичко лице; 

 повећање капитала из нових емисија од стране трећих лица за време важења 

уговорних обавеза није дозвољено;  

 акције које стиче купац из нових емисија по основу повећања капитала 

субјекта приватизације за време извршења уговорних обавеза сматрају се 

сопственим акцијама субјекта приватизације до извршења свих уговорних 

обавеза када се преносе купцу без накнаде; 

 средства од продаје сопствених акција неће се исплатити купцу са којим је 

уговор раскинут; забрана располагања имовином супротно одредбама 

уговора о продаји; 

 забрана располагања капиталом субјекта супротно одредбама уговора о 

продаји. 

 

Наведена ограничења, као специјална права државе, могу се прихватити с обзиром 

да испуњавају услов да су неопходна за остваривање циљева одређеног јавног интереса, у 

складу са члан 65 Уговора о функционисању Европске уније.  

 Законом о приватизацији је прописана обавезна приватизација за субјекте са 

друштвеним капиталом, најкасније до 31. децембра 2015. године. За предузећа која не 

буду приватизована до тог рока, прописано је покретање поступка стечаја или 

ликвидације.  

Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији, објављен је у „Службеном 

гласнику РС”, број 112/15 од 30. децембра 2015. године, а ступио је на снагу 31. децембра 

2015. године. Исти се примењује од 1. фебруара 2016. године, осим члана 34. ст. 2. и 3. 

који се примењује од 31. децембра 2015. године. 

 Разлози за доношење Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији, 

састоје се у потреби да се у најкраћем року омогући несметано спровођење, пре свега, 

започетих поступака приватизације, а имајући у виду рокове који су прописани Законом о 

приватизацији. Одредбом члана 31. Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији 

прописано је да Агенција за приватизацију, основана Законом о Агенцији за 

приватизацију („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 135/04, 30/10, 115/14 и 89/15 - др. 

закон), престаје са радом даном почетка примене овог закона, односно  од 1. фебруара 

2016. године,  и  да ће се о извршавању обавеза Агенције за приватизацију, преузетих у 

складу са законом, старати министарство надлежно за послове привреде. У том смислу, 

потребно је довршити започете поступке приватизације, спровести контролу над 

окончаним поступцима приватизације, односно покренути и водити поступак 

приватизације у случају подношења нових иницијатива. 

 

 

II.1.2. Платни систем 

 

Правни оквир Републике Србије којим се уређује материја платног система, 

укључујући платне услуге и електронски новац чине: Закон о Народној банци Србије 
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(„Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05 – др. закон, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15, 

40/15 – одлука УС и 44/18), Закон о платним услугама („Службени гласник РС”, бр. 139/14 

и 44/18), Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код 

платних трансакција на основу платних картица („Службени гласник РС“, број 44/18), 

Закон о девизном пословању, Закон о заштити корисника финансијских услуга 

(„Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 139/14) и Закон о заштити корисника финансијских 

услуга код уговарања на даљину („Службени гласник РС“, бр. 44/18), у делу заштите 

права и интереса корисника платних услуга и ималаца електронског новца, као и 

подзаконска акта донета у циљу њиховог спровођења. 

Закон о платним услугама, Одлука о капиталу и адекватности капитала платних 

институција и институција електронског новца и Одлука о садржини регистара платних 

институција и институција електронског новца, као и о ближим условима и начину вођења 

тих регистара, које су донете на основу тог закона 25. јуна 2015. године („Службени 

гласник РС”, број 55/15), скоро у потпуности  су усклађени са Директивом 2007/64/ЕЗ 

Европског парламента и Савета од 13. новембра 2007. године о услугама плаћања на  

интерном тржишту којом се мењају и допуњују директиве 97/7/ЕЗ, 2002/65/ЕЗ, 2005/60/ЕЗ 

и 2006/48/ЕЗ и  укида Директива 97/5/ЕЗ и Директивом 2009/110/ЕЗ Европског парламента 

и Савета од 16. септембра 2009. године о оснивању, надзору и пословању институција 

електронског новца којом се допуњују Директиве 2005/60/ЕЗ и 2006/48/ЕЗ и ставља ван 

снаге Директива 2000/46/ЕЗ. Одредбе Директиве 2007/64/EЗ и Директиве 2009/110/EЗ 

скоро у потпуности су имплементиране у Закон о платним услугама, укључујући и 

одредбе које се односе на рокове извршења прекограничних платних трансакција и 

платних трансакција у еврима или другој валути државе чланице Европске уније, затим 

прекогранично пружање услуга, односно могућности за пословање платних институција и 

институција електронског новца из држава чланица Европске уније у Републици Србији и 

обратно, као и прекогранична сарадња између надзорних органа у Републици Србији и 

Европској унији ради унапређења вршења послова супервизије, а чија ће примена почети 

од дана приступања Републике Србије Европској унији. Одредбе предметних директива 

које се односе на минимални капитал и регистар платних институција и институција 

електронског новца пренете су поменутим законом и одлукама донетим на основу тог 

закона. Наиме, одредбама Одлуке о капиталу и адекватности капитала платних 

институција и институција електронског новца извршено је потпуно усклађивање са 

одредбама Директиве 2007/64/ЕЗ и Директиве 2009/110/ЕЗ које се односе на минимални 

капитал – од три метода утврђених Законом о платним услугама (метода фиксних 

трошкова, метода укупног износа платних трансакција и метода оперативног прихода), 

Народна банка Србије је овом одлуком изабрала метод укупног износа платних 

трансакција који се јединствено примењује на све платне институције. Ова одлука такође 

прописује начин израчунавања капитала и капиталног захтева платне институције у 

складу са утврђеним методом, адекватност капитала платне институције у односу на 

укупан износ одобрених кредита, начин израчунавања капитала и капиталних захтева 

институције електронског новца у складу са утврђеним методом, као и забрану 

вишеструког коришћења елемената капитала. Такође, Одлуком о садржини регистара 

платних институција и институција електронског новца, као и о ближим условима и 

начину вођења тих регистара извршено је потпуно усклађивање са одредбама предметних 

директива које се односе на регистар платних институција и институција електронског 
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новца. Неколико одредаба Директиве 2007/64/EЗ које нису пренете предметним законом 

односе се на претходно информисање корисника платних услуга код закључења уговора о 

платним услугама коришћењем средстава за комуникацију на даљину, имплементиране су 

у Закон о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину који је 

предмет Поглавља 28 – Заштита потрошача и здравља. Имајући то у виду, правни оквир 

Републике Србије у потпуности је усклађен са Директивом 2007/64/EЗ и Директивом 

2009/110/ЕЗ.  

Прописи Републике Србије су у великој мери усклађени са Директивом (ЕУ) 

2015/2366 Европског парламента и Савета од 25. новембра 2015. године о платним 

услугама на унутрашњем тржишту којом се мењају и допуњују директиве 2002/65/ЕЗ, 

2009/110/ЕЗ и 2013/36/ЕУ и Уредба (ЕУ) бр. 1093/2010 и укида Директива 2007/64/ЕЗ, 

имајући у виду оне одредбе које су биле утврђене у Директиви 2007/64/ЕЗ која је у 

потпуности имплементирана у Закон о платним услугама, релевантна подзаконска акта и 

Закон о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину. 

Измене и допуне Закона о платним услугама које су усвојене у јуну 2018. 

обухватају и одредбе којима се уређује транспарентност и упоредивост накнада које се 
наплаћују корисницима платних услуга у вези са њиховим платним рачуном, право 

корисника платних услуга у вези са променом платног рачуна и условима и начину 

остваривања права на платни рачун са основним услугама. Усвајањем наведених измена и 

допуна, Закон о платним услугама је усклађен са Директивом 2014/92/ЕУ Европског 

парламента и Савета од 23. јула 2014. године о упоредивости накнада за платне услуге у 

вези с платним рачуном, промени платног рачуна и праву на платни рачун са основним 

услугама. 

Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних 

трансакција на основу платних картица у великој мери имплементира решења предвиђена 

у Уредби (ЕУ) бр. 2015/751 Европског парламента и Савета од 29. априла 2015. године о 

међубанкарским накнадама за платне трансакције засноване на картицама.    

Платни промет са иностранством регулисан је Законом о девизном пословању и 

подзаконским актима које је Народна банка Србије донела на основу овлашћења из тог 

закона – Одлуком о условима и начину обављања платног промета са иностранством 

(„Службени гласник РС”, бр. 24/07, 31/07, 38/10 и 111/15) и Упутством за спровођење 

Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством („Службени 

гласник РС”, бр. 24/07, 31/07, 41/07, 3/08, 61/08, 120/08, 38/10, 92/11, 62/13, 51/15, 111/15 и 

82/17), као и Законом o платним услугама.     

Правни оквир Републике Србије којим се уређује платни промет са иностранством 

делимично је усклађен са Уредбом (ЕЗ) бр. 924/2009 Европског парламента и Савета од 

16. септембра 2009. године о прекограничним плаћањима у Заједници и на основу које 

престаје да важи Уредба (ЕЗ) 2560/2001 и Уредбом (ЕУ) бр. 260/2012 Европског 

парламента и Савета од 14. марта 2012. године којом се утврђују технички и пословни 

захтеви за трансфере одобрења и директна задужења у еврима и којом се мења и допуњује 

Уредба (ЕЗ) бр. 924/2009.  

Спровођење Уредбе (ЕЗ) бр. 924/2009 и Уредбе (ЕУ) бр. 260/2012 у делу IBAN 

стандарда, омогућено је Одлуком о јединственој структури за идентификацију и 

класификацију рачуна и о плану рачуна за примену међународних правила и IBAN 

стандарда („Службени гласник РС”, број 116/06), којoм је  регулисана јединствена 
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структура за идентификацију и класификацију рачуна и план рачуна за примену 

међународних правила и IBAN стандарда у банкама. Српски IBAN је регистрован при 

Европском одбору за банкарске стандарде, односно уписан је у Регистар европских 

бројева рачуна за Републику Србију. 

С обзиром да су одредбе Директиве 2007/64/ЕЗ и Директиве 2009/110/ЕЗ у домену 

пружалаца платних услуга имплементиране у Закон о платним услугама, у циљу његовог 

спровођења и ефикасне примене – било је потребно да се последњим изменама и 

допунама Закона о девизном пословању изврши и усаглашавање са одредбама Закона о 

платним услугама на тај начин што је прописано да резиденти, поред тога што платни 

промет са иностранством у девизама и у динарима обављају преко банке, могу да га 

обављају и преко домаће и стране институције електронског новца ради електронске 

купопродаје робе и услуга. Такође, резиденти платни промет с иностранством врше и 

преко платне институције и јавног поштанског оператора, у складу са законом којим се 

уређују платне услуге. 

 

 

II.1.3.Спречавање прања новца  

 

Основни пропис који уређује област спречавања прања новца и финансирања 

тероризма је Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени 

гласник РС“, број 113/17 од 17. децембра 2017), (у даљем тексту: ЗОСПНФТ). Овим 

законом су имплементиране релевантне одредбе Директиве (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 и допунама 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 („Четврта 

директива“) и Уредбу (ЕЗ) број 2015/847 Европског парламента и Савета од 20. маја 2015. 

године о информацијама о налогодавцу које прате трансфер средстава и о престанку 

важења Уредбе 1781/2006. Овај закон се примењује од 1. априла 2018. године. 

 У складу са надлежностима Управе које проистичу из Закона о спречавању прања 

новца и финансирања тероризма, усвојен је Правилник о методологији за извршавање 

послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма 

(„Службени гласник РС”, број 19/18 од 14. марта 2018. године), као и Правилник о пријави 

преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе („Службени 

гласник РС”, број 20/18 од 16. марта 2018. године). 

 Децембра 2014. године Влада Републике Србије је усвојила Националну стратегију 

за борбу против прања новца и финансирања тероризма и Акциони план за њено 

спровођење. Национална стратегија има четири стратешке теме. У стратешкој теми која се 

односи на превентивни део система, неке од значајних предвиђених мера су: унапредити 

смернице за пријављивање сумњивих трансакција у различитим секторима, утицати на 

обвезнике да побољшају механизме интерне контроле и извештавања, унапредити 

капацитете Управе за спречавање прања новца, нарочито кроз обуку и стручно 

усавршавање и унапређење радних процеса, између осталог и у области информационих 

технологија, унапредити капацитете надзорних органа, донети одговарајуће прописе и 

процедуре у области надзора који су засновани на анализи и процени ризика за све 
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обвезнике у складу са међународним стандардима у конкретној области. У делу који се 

односи на обуке и стручно усавршавање као и на подизање свести код стручне и шире 

јавности о појавама прања новца и финансирања тероризма, мерама које држава 

предузима у борби против тих појава и улогама надлежних државних органа, предвиђају 

се мере као што су: доношење стратегије обуке и стручног усавршавања ради јачања 

капацитета у надлежним државним органима који раде на спречавању прања новца и 

финансирању тероризма, пре свега о правним основима сарадње и размене информација и 

механизмима за њихову практичну примену, као и упознавање са искуствима и најбољом 

праксом у раду надлежних државних органа у чијој је надлежности спречавање, 

откривање и кривично гоњење за кривично дело прања новца и претходна кривична дела. 

 Ради унапређења координације и ефикасности сарадње у систему за борбу против 

прања новца и финансирања тероризма у складу са препорукама Манивала, Влада је 12. 

јула 2018. године („Службени гласник РС“, број 54/18) донела Одлуку о образовању 

Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма које неће 

бити задужено само за праћење спровођења Националне стратегије за борбу против прања 

новца и финансирања тероризма и пратећег Акционог плана него и за координацију свих 

активности на спречавању прања новца и финансирања тероризма на сталној основи. 

Основ за образовање Координационог тела утврђен је Законом о спречавању прања новца 

и финансирања тероризма, који је ступио на снагу 25. децембра 2017. године, а чија је 

примена почела од 1. априла 2018. године.  

 Надлежни органи су од фебруара до маја 2018. године спровели Националну 

процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и то на основу методологије 

Светске банке, чиме је ажурирана постојећа национална процена ризика од прања новца и 

финансирања тероризма. У извештају о Националној процени ризика анализира се стање и 

утврђују радње које треба да предузму надлежни органи у циљу ублажавања утврђених 

ризика. Извештај о Националној процени ризика Влада је усвојила 31. маја 2018. године, а 

Акциони план за ублажавање ризика који су утврђени у националној процени ризика 13. 

јула 2018. године. Надлежни органи ће резултате Националне процене ризика у 

примереној форми доставити учесницима у систему борбе против прања новца и 

финансирања тероризма. Сви учесници у систему ће бити позвани да у свом раду примене 

резултате ажуриране националне процене ризика и да изврше прерасподелу својих 

ресурса у складу са утврђеним ризицима. Координационо тело ће пратити стање у том 

погледу и обезбедити да се закључци ажуриране Националне процене ризика адекватно 

узимају у обзир у раду учесника у систему за борбу против прања новца и финансирања 

тероризма. 

 Надлежни органи усвојили су следећа подзаконска акта у вези са проценом ризика 

код обвезника:  

1. Одлука о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и 

финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши 

надзор („Службени гласник РС“, број 13/18). Овим смерницама утврђује се начин 

на који обвезник у  надлежности Народне банке Србије врши анализу ризика од 

прања новца и финансирања тероризма, процедура за одређивање да ли је странка 

или стварни власник странке функционер („политички експонирано лице”), као и 

начин примене осталих одредби из поменутог закона. Обвезници у надлежности 

Народне банке Србије имали су обавезу да ускладе интерна акта са овим 
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Смерницама најкасније до 25. марта 2018. године. Смернице се примењују од 1. 

априла 2018. године.  

2. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену 

Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у 

надлежности Комисије за хартије од вредности, 9. фебруар 2018. године. 

3. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за 

обвезнике који приређују посебне игре на срећу у играчницама, 9. фебруар 2018, 

Министарство финансија, Пореска управа. 
4. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену 

закона за овлашћене мењаче и привредне субјекте који мењачке послове обављају 

на основу посебног закона којим се уређује њихова делатност, Министарство 

финансија, Пореска управа, 8. фебруар 2018. године. 

5. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за 

обвезнике који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности, 8. 

фебруар 2018, Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

6. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код 

друштава за ревизију, предузетника и правних лица која се баве пружањем 

рачуноводствених услуга и факторинг друштава, 8. фебруар 2018, Управа за 

спречавање прања новца. 
7. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код јавних 

бележника (Јавнобележничка комора Србије), 22. фебруар 2018. године. 

8. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за 

обвезнике који приређују игре на срећу преко средстава електронске комуникације, 

Министарство финансија, Пореска управа, 16. април 2018. године. 

 

 Одредбе о радњама и мерама познавања и праћења странке, укључујући и домаће и 

стране функционере и о електронским трансферима садржане су у горе наведеним 

подзаконским актима и Смерницама које су донели надзорни органи.  

 Што се тиче регистра информација о стварном власништву, Закон о централној 

евиденцији стварних власника, који  је усвојен 25. маја 2018. године, утврђује обавезу да 

правни субјекти, који имају обавезу да утврде и обезбеде информације о њиховом 

стварном власништву, морају да то учине у периоду не дужем од 30 дана од дана ступања 

на снагу овог закона, као и да обезбеде податке и документа на основу којих се стварни 

власник утврђује. Даље, неопходна подзаконска акта за спровођење овог закона ће се 

донети у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона. Крајњи (законски) рок 

којим Агенција за привредне регистре мора успоставити Централизовану евиденцију је 31. 

децембар 2018. године, док је рок за правне субјекте основане 2018. године за 

евидентирање релевантних података у централизованој евиденцији 31. јануар 2019. 

године.  

 Што се тиче надзора над адвокатима, јавним бележницима и приређивањем 

посебних игара на срећу у играчницама, закони који то уређују су на снази; подзаконска 

акта су донета а надзор се врши у пракси. Конкретно, непосредан надзор над играчницама 

(Пореска управа) отпочет је крајем марта 2018. године, а посредан надзор над јавним 

бележницима (Јавнобележничка комора Србије) отпочео је 2. априла 2018. године. У току 

су припреме за надзор над адвокатима. Овај систем наставиће да обраћа пажњу на 
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поменуте секторе. Ово ће бити омогућено уз помоћ Координационог тела предвођеног 

потпредседником владе и министром унутрашњих послова. Наставља се досадашњи рад 

на јачању капацитета и обука, нарочито кроз предстојећи двогодишњи ИПА 2015 пројект 

за побољшање квалитета и квантитета извештаја о сумњивим активностима и капацитета 

Управе за спречавање прања новца (имплементација да започне 2018. године). 

 У члану 113. предвиђена је обавеза органа да успостави механизам за подстицање 

пријављивања кршења закона том органу од стране обвезника и запослених у обвезнику. 

Мере и казне које обвезницима из своје надлежности изриче Народна банка Србије  

обезбеђене су у члану 115. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма. 

Народна банка Србије може према обвезницима из своје надлежности да изриче казне у 

складу са секторским прописима. 

 У Закону је извршено нијансирање тежине привредних преступа, па су тако 

различите новчане казне предвиђене за теже, средње тешке и лакше привредне преступе.   

 

 

II.2. Институционални оквир 

 

II.2.1. Кретање капитала и текућа плаћања 

 

II.2.1.1. Либерализација токова капитала 

 

У Републици Србији је успостављен адекватан институциони оквир за спровођење 

правних тековина Европске уније у области слободног кретања капитала. За спровођење и 

примену прописа Европске уније у овој области надлежни су пре свега Министарство 

финансија и Народна банка Србије, који у међусобној сарадњи припремају 

нацрте/предлоге закона којима се регулише област кретања капитала (пре свега закона 

којим се регулише девизно пословање), док подзаконска акта која се доносе ради 

спровођења овог закона доноси Влада Републике Србије на предлог Министарства 

финансија, као и Народна банка Србије. 

У оквиру Министарства финансија, Сектор за финансијски систем обавља послове 

који се односе на припрему прописа којима се регулише кретање капитала, а посебно 

закона и других прописа којима се уређује девизно пословање, као и систем хартија од 

вредности и тржиште капитала. У оквиру Сектора за финансијски систем, питањима које 

ово преговарачко поглавље третира у процесу приступања Републике Србије Европској 

унији ефективно се бави Група за платни систем и небанкарске финансијске институције и 

Група за хартије од вредности и тржиште капитала. 

Послови Народне банке Србије који се односе на уређење области кретања 

капитала и текућих плаћања (припрема законских и подзаконских аката) обављају се у 

Сектору за девизне послове, Сектору за међународну сарадњу, Сектору за монетарне 

операције, Директорату за економска истраживања и статистику и Дирекцији за 

законодавно правне послове. Контрола девизног пословања финансијских институција 

које надзире Народна банка Србије обавља се у оквиру Народне банке Србије. 

Послови контроле девизног пословања код правних лица, предузетника и физичких 

лица (осим финансијских институција) обављају се у оквиру Министарства финансија – 

Пореске управе. Пореска управа, Сектор за мењачке и девизне послове и игре на срећу у 
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области мењачких и девизних послова, у свом делокругу рада обавља послове издавања и 

одузимања овлашћења за обављање мењачких послова и вођење регистара у области 

мењачког пословања, послове канцеларијске и теренске контроле мењачког пословања 

код банака, правних лица који мењачке послове обављају на основу посебног закона и 

овлашћених мењача, контролу других послова у складу са прописима који регулишу 

девизно и спољнотрговинско пословање, као и контролу над применом прописа у области 

спречавања прања новца и финансирања тероризма у складу са Законом о спречавању 

прања новца и финансирања тероризма. Сектор у области девизних и мењачких послова 

обухвата одељења у централи Пореске управе, и то: Одељење за мењачке послове и 

Одељење за правно-аналитичке послове из области мењачког и девизног пословања, као и 

Регионална одељења за контролу мењачких и девизних послова (Београд и Ниш) и 

Регионалне одсеке за контролу мењачких и девизних послова ( Нови Сад и Крагујевац).  
У складу са Законом о изменама и допунама Закона о девизном пословању 

(„Службени гласник РС”, бр. 30/18) Народна банка Србије ће од 1. јануара 2019. године 

преузети послове издавања и одузимања овлашћења за обављање мењачких послова и 

послове контроле девизног пословања резидената и нерезидената као и контролe  

мењачких послова.   

Народна банка Србије, као супервизор осигурања/добровољних пензијских 

фондова у Републици Србији, надлежна је и за спровођење и примену прописа којима су 

транспоноване правне тековине Европске уније које регулишу кретање капитала у области 

осигурања и добровољних пензијских фондова и правила улагања институционалних 

инвеститора у наведеним областима. Запослени Сектора за надзор над обављањем 

делатности осигурања су ефективно ангажовани на наведеним пословима. 

Министaрство финансија - Група за хартије од вредности и тржиште капитала 

припрема Закон о инвестиционим фондовима, док je Комисија за хартије од вредности, 

Сектор за учеснике на тржишту, надлежна за припрему подзаконских аката, у циљу 

спровођења претходно поменутог закона. 

 

II.2.1.2. Либерализација тржишта некретнина 

 

Надлежност над спровођењем правних тековина Европске уније у погледу 

либерализације тржишта некретнина је подељена између Министарства правде (генерална 

надлежност у погледу регулисања својинских и других стварно-правних односа), 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (самостална надлежност у 

погледу пољопривредног земљишта и шума) и Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре (самостална надлежност у погледу грађевинског земљишта). Између ова 

три министарства постоји блиска сарадња која се остварује кроз рад Преговарачке групе 

за Поглавље 4, а такође и кроз свакодневну комуникацију у циљу усклађивања ставова у 

вези са либерализацијом тржишта некретнина. 

У оквиру Министарства правде послови око регулисања својинских и других 

стварно-правних односа поверени су Сектору за нормативне послове и Сектору за 

међународну правну помоћ уз подршку консутанта Мултидонаторског фонда за подршку 

сектору правде. Постојећи институционални оквир за стицање и пренос права својинe на 

непокретностима је функционалан. Тренутно не постоји потреба за унапређењем и 

јачањем постојећих административних капацитета у Министарству правде. 
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Пољопривредним земљиштем Републике Србије, односно пољопривредним 

земљиштем у државној својини, располаже и управља Република Србија преко 

Министарства за пољопривреду, шумарства и водопривреде . Управа за пољопривредно 

земљиште је, као орган управе у саставу министарства, надлежна за послове 

пољопривреде ради обављања стручних послова у области заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта и управљања пољопривредним земљиштем у државној 

својини. 

Управа за шуме, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, обавља послове државне управе и стручне послове који се 

односе на: политику шумарства; очување шума; унапређење и коришћење шума и 

дивљачи; спровођење мера заштите шума и дивљачи; контролу семена и садног 

материјала у шумарству; инспекцијски надзор у области шумарства и ловства, као и друге 

послове одређене законом. 

У оквиру Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре послове око 

спровођења свих активности у оквиру обједињене процедуре кроз централни 

информациони систем за електронско поступање у поступцима за издавање аката у 

остваривању права на изградњу и употребу објеката, спроводи Одељење за обједињену 

процедуру у оквиру Сектора за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и 

озакоњење. У Одељењу постоји потреба за повећањем и јачањем постојећих 

административних капацитета. 

 

Реституција 

 

Република Србија спроводи процес реституције преко Агенције за реституцију. Око 

95% запослених радника Агенције је директно ангажовано на решавању преко 76.000 

захтева за враћање одузете имовине и обештећење. Агенција са овим бројем запослених 

успешно спроводи поступак реституције. 

 

II.2.1.3. Специјална права државе 

 

 Одредбом члана 31. Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији 

прописано је да Агенција за приватизацију, основана Законом о Агенцији за 

приватизацију, престаје са радом даном почетка примене овог закона, односно од 1. 

фебруара 2016. године,  и  да ће се о извршавању обавеза Агенције за приватизацију, 

преузетих у складу са законом старати министарство надлежно за послове привреде.  

 Послови приватизације у Министарству привреде обављају се у Сектору за 

приватизацију и стечај. Постојећи административни капацитети су адекватни и 

континуирано се унапређују путем обука и тренинга. 

 

 

II.2.2.Платни систем 
 

Послови Народне банке Србије утврђени законодавним оквиром којим се уређује 

материја платног система обављају се у Сектору за платни систем, Сектору за контролу 

пословања банака, Сектору за девизне послове, Директорату за економска истраживања и 
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статистику, Сектору за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга и Дирекцији 

за законодавно-правне послове. Поједина питања у вези с платним прометом у земљи и са 

иностранством уређује и контролише Министарство финансија –  Сектор за финансијски 

систем, Управа за трезор и Пореска управа. 

Народна банка Србије на основу овлашћења утврђених у Закону о Народној банци 

Србије уређује, контролише и унапређује несметано функционисање платног промета у 

земљи и са иностранством, у складу са Законом о платним услугама издаје и одузима 

платним институцијама дозволе за пружање платних услуга, а институцијама 

електронског новца дозволе за издавање електронског новца, врши надзор над пружањем 

платних услуга и издавањем електронског новца, а у складу са Законом о заштити 

корисника финансијских услуга и Законом о заштити корисника финансијских услуга код 

уговарања на даљину обавља послове заштите права и интереса корисника платних услуга 

и ималаца електронског новца.     

У Републици Србији постоји одговарајућа институционална структура за правилно 

преношење, спровођење и делотворну и ефикасну примену правних тековина Европске 

уније које се односе на платни систем. 

 

 

II.2.3.Спречавање прања новца  

 

У Републици Србији постоји одговарајући институционални оквир за спровођење 

правних тековина у области спречавања прања новца, а надлежне институције су 

Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, као 

финансијскообавештајна служба Републике Србије (ФОС),  и органи који врше надзор над 

применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код обавезника 

утврђених тим законом. Ти надзорни органи су Народна банка Србије, Министарство 

трговине, туризма и телекомуникација – Сектор тржишне инспекције, Министарство 

финансија - Пореска управа, Комисија за хартије од вредности, Адвокатска комора и 

Јавнобележничка комора. Репресивни део система за борбу против прања новца и 

финансирања тероризма чине надлежна тужилаштва, Министарство унутрашњих послова 

и судови. У борби против прања новца учествују и безбедносне службе, као и Управа 

царина. Постојеће капацитете Републике Србије у овој области потребно је континуирано 

јачати. Капацитети ће се пре свега јачати смислу људских ресурса, обуке и 

информационих технологија. У првој половини 2018. године, у неким државним органима 

је већ извршено додатно запошљавање (Управа за спречавање прања новца) односно 

прерасподела постојећих кадрова на послове спречавања прања новца (нпр. Сектор 

тржишне инспекције). Даље јачање капацитета вршиће се у складу са препорукама 

Манивала и резултатима ажуриране Националне процене ризика од прања новца и 

финансирања тероризма из 2018. године. У смислу обуке надлежних државних органа, 

велику улогу има Пројекат „Превенција и борба против корупције“ (ИПА 2013), а много 

се очекује и од Пројекта за унапређење квантитета и квалитета пријава сумњивих 

активности и капацитета Управе за спречавање прања новца (ИПА 2015) чија ће 

имплементација почети у трећем кварталу 2018. године. У оквиру овог другог пројекта, 

предвиђена је израда детаљне анализе потреба за надградњом дотрајалог софтвера и 
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хардвера у Управи за спречавање прања новца, односно израда техничких спецификација 

за њихову набавку. 

Управа за спречавање прања новца обавља финансијско-информационе послове: 

прикупља, обрађује и анализира информације, податке и документацију коју добија од 

обвезника, надлежних државних органа, као и од органа надлежних за спречавање прања 

новца других држава и прослеђује их, у случају да постоји основ сумње на прање новца 

или финансирање тероризма, надлежним органима у циљу предузимања мера и радњи из 

њихове надлежности. Управа за спречавање прања новца такође врши надзор над 

применом одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма од стране 

рачуновођа и ревизора и предузима радње и мере у циљу отклањања недостатака 

утврђених у надзору. Управа за спречавање прања новца такође подноси предлоге за 

измене и допуне закона и подзаконских аката који регулишу спречавање и откривање 

прања новца, учествује у изради листе индикатора за препознавање сумњивих 

трансакција, даје мишљења о примени Закона и подзаконских аката донетих на основу 

Закона, закључује споразуме о сарадњи са државним органима и надлежним органима 

страних држава, учествује у међународној сарадњи у борби против прања новца и друго. 

Основни циљ Народне банке Србије је постизање и одржавање стабилности цена. У 

смислу борбе против прања новца, Народна банка Србије је регулатор и надзорни орган 

великог дела финансијског тржишта у Републици Србији, а поред банкарског сектора она 

регулише, издаје и одузима дозволе за рад и врши надзор над добровољним пензијским 

фондовима, даваоцима финансијског лизинга, друштвима за осигурање, друштвима за 

посредовање у осигурању, друштвима за заступање у осигурању и агентима осигурања са 

дозволом за обављање делатности животног осигурања, платним институцијама и 

институцијама електронског новца, а од 1. јануара 2019. године овлашћеним мењачима. 

Народна банка Србије доноси подзаконска акта којима детаљније уређује активности које 

треба да предузму обвезници примене Закона  о спречавању прања новца и финансирања 

тероризма које надзире. Поред тога, у сарадњи са другим надлежним органима активно 

учествује у изради индикатора за препознавање сумњивих трансакција и других 

активности које доприносе побољшању система у борби против прања новца и 

финансирања тероризма, закључује споразуме о сарадњи са страним супервизорима с 

циљем размене информација  из њихове надлежност итд. 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација – Сектор тржишне 

инспекције континуирано врши контролу предузетника и правних лица која се баве 

посредовањем у промету непокретности, као и контролом примене члана 46. Закона, који 

забрањује лицима која продају робу или врше услуге да примају готов новац за њихово 

плаћање у износу од 10.000 евра и више у динарској противвредности. 

Министарство финансија - Пореска управа, у смислу спречавања прања новца, 

врши надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирања 

тероризма од стране лица која се баве факторингом и форфетингом, и надзор над сектором 

игара на срећу у складу са Законом о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 

93/12 – други закон), којим се регулишу право приређивања, врсте и услови приређивања 

игара на срећу, права и обавезе приређивача игара на срећу, остваривање и припадност 

прихода остварених у приређивању игара на срећу.  

Комисија за хартије од вредности је независна и самостална организација у 

Републици Србији, односно регулатор тржишта капитала. Основни задатак Комисије је да 
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обезбеди законито, фер и транспарентно функционисање тржишта капитала и да заштити 

инвеститоре. У том смислу Комисија за хартије од вредности у једном делу својих 

надлежности предвиђених Законом о тржишту капитала („Служеби гласник РС“, бр. 

31/11, 112/15 и 108/16), између осталог, врши надзор, предузима мере и контролише 

имплементацију мера и изречених санкција у вези са имплементацојом Закона о 

преузимању акционарских друштава, Закона о инвестиционим фондовима и Закона о 

спречавању прања новца и финансирања тероризма. У смислу спречавања прања новца  

Комисија за хартије од вредности врши надзор над спровођењем ЗОСПНФТ од стране 

брокерско-дилерских друштава, друштава за управљање инвестиционим фондовима, 

кастоди банака и овлашћених банака.  

У смислу борбе против прања новца Управа царина има и превентивну и 

репресивну улогу у контроли преноса робе и готовог новца преко државне границе. 

Управа царина има овлашћења да контролише пренос девиза у међународном путничком 

саобраћају.  

Почев од 1. марта 2018. године, кривично гоњење извршилаца кривичног дела 

прање новца у надлежности је посебних одељења за сузбијање корупције, која су, у складу 

са Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог 

криминала, тероризма и корупције („Службени гласник РС“, број 94/16), образована у 

вишим јавним тужилаштвима у Београду, Краљеву, Нишу и Новом Саду. Тужилаштво за 

организовани криминал, такође води кривичне поступке за прање новца и финансирање 

тероризма у случајевима када имовина проистекла из кривичног дела потиче од 

организованог криминала, корупције и осталих нарочито тешких кривичних дела која су у 

надлежености овог тужилаштва.  Поступци за прање новца воде се пред вишим судовима.  

У борби против прања новца полиција, као део Министарства унутрашњих 

послова, вршећи овлашћења која су јој дата законом а по налогу надлежног јавног 

тужиоца који води предистражни поступак,  предузима мере и радње у циљу откривања и 

доказивања кривичних дела прања новца и финансирања тероризма. Конкретно, Управа 

криминалстичке полиције надлежана је за поменуте радње и мере. Ова Управа део је 

Дирекције полиције у Министарству унутрашњих послова и има своје организационе 

јединице у седишту, али и у 27 подручних полицијских управа. Поред тога, у оквиру 

Управе криминалистичке полиције, значајну улогу има Служба за борбу против 

организованог криминала, која у свом саставу има следеће организационе јединице, и то: 

Одељење за сузбијање организованог финансијског криминала, Одељење за сузбијање 

општег криминалитета и Јединицу за финансијске истраге. Такође, у оквиру Управе 

криминалистичке полиције МУП-а, сходно Закону о организацији и надлежности 

државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, 

формирано је Одељење за борбу против корупције, које је од марта 2018. године 

оперативно и такође надлежно за откривање и доказивање кривичног дела прања новца и 

поступа по налозима и у сарадњи са Посебним одељењима за сузбијање корупције у 

Вишим јавним тужилаштвима у Београду, Краљеву, Нишу и Новом Саду.   

Што се осталих надзорних органа тиче, недостатак запослених који врше надзор по 

Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма евидентан је код свих 

надзорних органа, осим у Народној банци Србије.   
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II. 3. Предузете спроведбене мере и изазови 

 

 Либерализација тржишта некретнина 

 

 Пољопривредни сектор у Републици Србији карактерише одређени број отворених 

питања која се односе на приватизацију некадашњих пољопривредних предузећа, процес 

реституције који је у току, недовољно прецизне службене евиденције (земљишне књиге, 

катастар непокретности), као и велики број прописа у овој области. Наведено указује на 

чињеницу да се питање либерализације тржишта пољопривредног земљишта мора сагледати у 

контексту стварања неопходних правних и економских претпоставки за потпуно уређење овог 

дела тржишта, а како би се повећала заинтересованост домаћих и страних држављана за 

куповину пољопривредног земљишта у Републици Србији. 

Република Србија је једна од ретких држава која се обавезала потписивањем ССП на 

либерализацију тржишта пољопривредног земљишта пре уласка у Европску унију. 

Економски ефекти светске финансијске кризе који се нису могли сагледати током вођења 

преговора ради закључења овог споразума, утицали су на продужење периода за спровођење 

реформе правног оквира који се односи на промет пољопривредног земљишта, како би се 

гарантовала потпуна правна сигурност купцима пољопривредног земљишта.  

Нису ретке ситуације у пракси у којима је власницима правноснажним решењима 

враћено земљиште, а да то није спроведено на одговарајући начин кроз службене 

евиденције. То се односи и на пољопривредно земљиште у друштвеној својини за које 

није извршен попис и евиденција, а које је пренето у јавну својину Републике Србије. 

Поред тога, ни службене евиденције о државној својини нису још увек довољно поуздане. 

Истовремено, поступак реституције још увек није завршен, имајући у виду да је закон 

којим се уређује реституција почео да се спроводи тек почетком марта 2012. године, што 

указује на недовољан временски период за окончање овог поступка.  

Закон о приватизацији из 2014. године предвидео је завршетак приватизације 

друштвеног капитала до 31. децембра 2015. године и отварање стечаја за сва предузећа која 

послују већинским друштвеним капиталом, а која до поменутог рока не буду приватизована. 

Укупно је приватизовано 149 привредних друштава која се баве пољопривредом, од чега је 

раскинуто 44 уговора о купопродаји пољопривредних предузећа. Осим тога, промена 

власништва утицала је на нејасноће у дефинисању права коришћења земљишта у 

приватизованим пољопривредним предузећима и онима који су у поступку стечаја.  

Питање задружне својине још увек није у потпуности решено, пре свега у погледу 

тачног разграничења државне и задружне имовине. Доношењем Закона о задругама 

(„Службени гласник РС”, брoj 112/15) стекли су се услови да се адекватно изврши упис 

промене власништва у складу са законом којим се уређује претварање друштвене својине на 

пољопривредном земљишту у друге облике својине, а на основу захтева задруге за који постоји 

валидни доказ о стицању теретним правним послом. Поступак уписа задружне својине 

представља додатни изазов имајући у виду временски рок и поступак предвиђен наведеним 

законским оквиром.  

 У Републици Србији према попису пољопривреде из 2012. године доминирају 

породична газдинства (628.555 од укупно 631.122 или 99,6%) са око два милиона 

становника. Стање у пољопривреди, као једној од кључних детерминанти домаће 

привреде, не одговара у потпуности економским захтевима критеријума из Копенхагена. 
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Ограничен пољопривредни буџет, ниске субвенције и знатно нижи степен приуштивости 

пољопривредног земљишта домаћем становништву у поређењу са европским просеком, 

указује да ће овај значајан сегмент домаће привреде бити изложен великим тржишним 

притисцима од стране конкуренције из држава чланица Европске уније. Приликом 

реформе правног оквира којим би се предвидели недискриминаторни услови стицања 

пољопривредног земљишта за држављане земаља чланица Европске уније, посебан изазов 

представља уважавање императива породичних пољопривредних газдинстава у 

Републици Србији, у складу са добрим праксама из земаља чланица Европске уније, као и 

потенцијални економско-социјални ефекти либерализације тржишта пољопривредног 

земљишта у Републици Србији. 

Република Србија има обавезу да јемчи мирно уживање својине и других 

имовинских права стечаних на основу Устава и Закона, а одговорна је за остваривање и 

заштиту права грађана, уставност и законитост за својинске и облигационе односе и 

заштиту свих облика својине. С тим у вези, а у циљу гарантовања потпуне правне 

сигурности у промету земљишта, неопходно је у будућем периоду довршити попис 

државног земљишта, окончати процес реституције, уредити службене евиденције о  

непокретностима и окончати поступке у којима се одлучује о имовинским правима. 

 

 Спречавање прања новца 

 

 Имплементација препорука и отклањање недостатака констатованих у појединим 

деловима Извештаја о извршеном петом кругу евалуације у Републици Србији, који је 13. 

априла 2016. године усвојио Комитет експерата Савета Европе  за евалуацију мера које се 

предузимају за спречавање прања новца и финансирања тероризма (Манивал)  представља 

изазов. Влада је донела Закључак којим се усваја Акциони план за имплементацију 

препорука Манивала 15. новембра 2017. године. Поред тога, активности наведене у 

Акционом плану за спровођење Националне стратегије за борбу против прања новца и 

финансирања тероризма континуирано се спроводе.  

 Министар унутрашњих послова је на основу Закона о државним службeницима 

донео 3. новембра 2017. године Одлуку о оснивању радне групе за спровођење препорука 

Манивала у делокругу рада Министарства унутрашњих послова.   

 Надлежност Радне групе је да анализира Извештај о извршеном петом кругу 

евалуације и радње и мере које Република Србија предузима, да идентификује препоруке 

које се односе на Министарство унутрашњих послова и да да препоруке за отклањање 

недостатака како би се Министарство унутрашњих послова ускладило са међународним 

стандардима и унапредило делотворност.  

 У овом контексту, а на основу обавеза наведених у Акционом плану за спровођење 

препорука Манивала, свим организационим јединицама у оквиру Управе 

криминалистичке полиције наложено је да предузимају низ специфичних мера и радњи 

када раде на откривању и кривичном прогону за прање новца и финансирање тероризма, 

што ће у знатној мери допринети борби против прања новца и финансирања тероризма.  

 Многобројне надлежности које има Управа за спречавање прања новца и 

недовољан број запослених представљају нарочити изазов по ефикасност Управе.   

У циљу ефикасније сарадње, у складу са препорукама Манивала, Управа је 2017. 

године закључила споразуме за Републичким геодетским заводом (о приступу 
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подацима из катастра непокретности), Пореском управом (о размени података), са 

Републичким јавним тужилаштвом (о унапређењу рада на конкретним предметима) и 

са Привредном комором Србије (о обуци за партнере из приватног сектора).    

 Републички јавни тужилац донела је дана 20. септембра 2017. године Обавезно 

упутство за поступање у предметима прања новца, узимајући у обзир препоруке из 

извештаја Манивала, којим је наложено свим надлежним тужилаштвима да одреде по два 

специјализована тужиоца који ће поступати у предметима прања новца. Овим упутством 

наложено је тужилаштвима да проактивно истражују случајеве прања новца, да унапреде 

квалитет својих захтева и повратног одговора Управи за спречавање прања новца, као и да 

квартално и годишње достављају статистичке податке Републичком јавном тужилаштву. 

У настојању да се пооштри казнена политика у вези са кривичним делом прање новца, 

Републички јавни тужилац је дана 18. априла 2018. године издала допуну наведеног 

упутства у погледу поступања јавних тужилаца приликом предлагања казне у завршној 

речи, преговарања и закључења споразума о признању кривичног дела и изјављивања 

жалби у кривичним поступцима за поменуто кривично дело. Сврха обавезног упутства је 

да изречене мере учиниоцима кривичног дела прање новца учини ефикаснијим, 

делотворнијим и одговарајућим за потенцијалне извршиоце помињаног кривичног дела. 

 

 

III. Усклађивање законодавног и институционалног оквира са 

правним тековинама ЕУ 

 
III.1. Планови усаглашавања законодавног оквира са правним тековинама ЕУ 

 

III.1.1. Кретање капитала и текућа плаћања 

 

Република Србија је опредељења да се даља либерализација у области кретања 

капитала врши постепено и селективно у зависности од макроекономских показатеља како 

се не би угрозила макроекономска и финансијска стабилност земље, уз поштовање обавеза 

које је Република Србија преузела потписивањем ССП.  

 

III.1.1.1. Либерализација токова капитала 

 

У складу са обавезама које су преузете закључењем ССП, потпуна либерализација 

послова са финансијским дериватима и депозитних послова резидената у иностранству ће 

се извршити до датума приступања Републике Србије Европској унији и то изменама 

Закона о девизном пословању и стављањем ван снаге подзаконског прописа Народне 

банке Србије који регулише обављање послова с финансијским дериватима и 

подзаконског прописа Народне банке Србије који регулише услове и начин под којима 

резиденти држе девизе на рачуну код банке у иностранству. Планирано је да се наведене 

измене изврше до краја трећег квартала 2021. године, са применом најкасније од дана 

приступања Европској унији. 

Потпуно усклађивање са правним тековинама Европске уније којима се регулишу 

правила улагања друштава за осигурање/реосигурање у иностранству планира се до 

датума приступања Републике Србије Европској унији и то доношењем новог Закона о 
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осигурању у четвртом тромесечју 2021. године са применом најкасније од дана 

приступања Европској унији. 

Потпуно усклађивање са правним тековинама Европске уније којима се регулишу 

правила улагања у области добровољних пензијских фондова у иностранству планирано је 

да се изврши до 31. децембра 2021. године, са применом најкасније од дана приступања 

Европској унији, изменама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским 

плановима и подзаконског акта Народне банке Србије којим су прописани лимити ових 

улагања.  

Потпуно усклађивање са правним тековинама Европске уније којима се регулишу 

инвестициони фондови планирано је да се изврши до краја трећег тромесечја 2021. године 

кроз Закон о инвестиционим фондовима односно до краја четвртог тромесечја 2021. 

године кроз подзаконска акта са применом најкасније од дана приступања Европској 

унији. 

 

III.1.1.2. Либерализација тржишта некретнина 

 

Република Србија изражава посвећеност потпуном усклађивању законске 

регулативе са правним тековинама Европске уније. У складу са обавезама из ССП, 

Република Србија ће извршити постепено усклађивање свог законодавства које се односи 

на стицање својине на непокретностима у Србији. Пуна усаглашеност ће бити постигнута 

најкасније до уласка Републике Србије у Европску унију. 

У складу са претходним, Република Србија ће извршити одговарајуће законодавне 

измене. Министарство правде припрема радни текст измена и допуна чланова 82а., 82б., 

82в., 82г. и 82д. Закона о основама својинскоправних односа који прописују различите 

услове, пре свега реципроцитет, за стицање права својине од стране страних физичких и 

правних лица на територији Републике Србије. Након наведених измена, у погледу 

стицања права својине на непокретностима у Србији, држављанима чланица Европске 

уније биће осигуран исти третман као и српским држављанима. 

Република Србија има намеру да сагледа решења у погледу стицања права својине 

на непокретностима у Републици Србији према држављанима трећих држава која су у 

националном законодавству била на снази дана 31. децембра 1993 (члан 71. ССП и члан 

63. Уговора о функционисању Европске уније). 

 

Реституција 

 

Агенција за реституцију ефикасно спроводи враћање одузете имовине у 

натуралном облику, с обзиром на то да је за сада враћено око 98% објеката, могућих за 

враћање у натуралном облику. Такође, Агенција за реституцију је од јануара 2016. године 

почела са доношењем Решења о утврђивању права на обештећење (до 20. јула 2018. 

године донето 1305 решења) и очекује се да се након утврђивања коефицијента о 

обештећењу од стране Владе Републике Србије, у току 2018. године, почне и са исплатом 

обештећења од 15. децембра 2018. године, у складу са тренутно важећим Законом о 

враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 

142/14 и 88/15 - одлука Уставног суда). 
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III.1.1.3. Специјална права државе 

 

На дан ступања на снагу Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 

83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), 13. августа 2014. године, у портфељу 

Агенције за приватизацију, односно Министарства привреде, било је укупно 556 субјеката 

приватизације. На дан 1. новембар 2017. године у  портфељу Министарства привреде 

налази се укупно 147 субјеката приватизације. 

Започети поступци приватизације ће се окончати у складу са донетим одлукама о 

моделу приватизације или кроз поступак покретања стечаја.  

Од укупно 147 субјеката приватизације који се на дан 1. новембар 2017. године 

налазе у  портфељу Министарства привреде, за укупно 60 субјеката приватизације је 

донета Одлука којом је одређен модел приватизације и то: за 53 субјекта приватизације је 

одређен модел приватизације путем продаје капитала, за 6 субјеката приватизације је 

одређен модел приватизације продајом имовине, за 1 субјект приватизације је одређен 

модел приватизације стратешким партнерством путем докапитализације, за 1 субјект 

приватизације је одређен модел приватизације стратешким партнерством путем оснивања 

новог друштва, док је за 1 субјект приватизације одређен комбиновани модел 

приватизације. 

У приватизационом портфељу Министарства привреде налази се 14 предузећа за 

професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом (заштитне 

радионице) која су изузета из поступка приватизације у складу са важећим Законом о 

приватизацији. 

За 24 субјеката приватизације у току је поступак израде унапред припремљеног 

плана реорганизације или је исти на снази, док је за преостала предузећа из 

приватизационог портфеља Министарства привреде у току анализа могућности 

спровођења поступка приватизације. 

 

 

III.1.2. Платни систем 

 

Усвајањем Закона о платним услугама и Закона о међубанкарским накнадама и 

посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица 

створени су неопходни предуслови за примену Уредбе (ЕУ) бр. 2015/751 и то од дана 

приступања Републике Србије Европској унији. 

Такође, Усвајањем Закона о платним услугама и доношењем подзаконских аката у 

циљу његовог спровођења, створени су неопходни предуслови за даље припреме у вези с 

применом Уредбе (ЕЗ) бр. 924/2009 и Уредбе (ЕУ) бр. 260/2012, и то од дана приступања 

Републике Србије Европској унији, укључујући и део који се односи на обавезу 

извештавања за потребе израде статистике платног биланса, међународне инвестиционе 

позиције и статистике спољног дуга, чиме ће се омогућити прелазак на директно 

извештавање за потребе међународне статистике у складу са планом активности које су 

предмет садржаја Преговарачког поглавља 18 – Статистика.  

Имајући у виду да је новембра 2015. године донета нова Директива (ЕУ) 2015/2366 

Европског парламента и Савета од 25. новембра 2015. године о платним услугама на 
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унутрашњем тржишту којом се мењају директиве 2002/65/ЕЗ, 2009/110/ЕЗ и 2013/36/ЕУ и 

Уредба (ЕУ) бр.1093/2010 и ставља ван снаге Директива 2007/64/ЕЗ, Народна банка 

Србије прати промене које се дешавају на нивоу Европске уније у вези са наведеном 

изменом како би се извршила што адекватнија припрема за прилагођавање домаћег 

законодавства измењеним правилима у области платних услуга до дана приступања 

Републике Србије Европској унији, будући да је рок за усклађивање држава чланица са 

одредбама наведене директиве био 13. јануар 2018. године, а да ће се одређени технички 

стандарди за чије доношење је по наведеној директиви надлежно Европско тело за 

банкарство примењивати од 2019. године. 

Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних 

трансакција на основу платних картица ће допринети даљем развоју безготовинских 

плаћања у земљи и фер пракси код платних трансакција на основу платних картица. Закон 

ће се примењивати од 17. децембра 2018. и Народна банка Србије ће усвојити неопходне 

подзаконске акте до 16. септембра 2018. 

Измене и допуне Закона о платним услугама ће се примењивати од 17. марта 2019. 

и Народна банка Србије ће усвојити неопходне подзаконске акте до 16. децембра 2018.  

 

 

III.1.3. Спречавање прања новца 

 

Нови Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени 

гласник РС“, број 113/17) предвиђа доношење подзаконских аката у року од четири 

месеца од дана ступања на снагу овог закона, тј. до 25. априла 2018. године. Одговарајућа 

подзаконска акта донета су у марту 2018. године и примењују се.   

 

 

III.2. Планови усаглашавања институционалног оквира 

 

III.2.1. Кретање капитала и текућа плаћања 

 

Имајући у виду да већ постоји институционални оквир за преношење, спровођење 

и примену правних тековина Европске уније у делу који се односи на кретање капитала и 

текућа плаћања, није потребно успостављање нових институција, већ само јачање 

постојећих административних капацитета, кроз разне видове техничке помоћи, обуке, 

семинаре и сл. 

 

III.2.1.1. Либерализација токова капитала 

Постојеће капацитете Републике Србије у овој области потребно је континуирано 

јачати кроз различите видове техничке помоћи и сарадње са државама у региону и 

Европској унији, као и кроз стручно усавршавање и конкретну обуку, како би се ојачали 

постојећи кадровски капацитети и идентификовала евентуална потреба за њиховим 

проширењем, те ефикасније спровели захтеви правилне примене правних тековина 

Европске уније у области кретања капитала и текућих плаћања. 
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III.2.1.2. Либерализација тржишта некретнина 

 

Уколико се јави потреба за јачањем административних капацитета у законодавним 

активностима у области кретања капитала које се односи на право својине на 

непокретностима, вршиће се даље усавршавање запослених на овим питањима кроз 

различите видове техничке помоћи, сарадње и размене искустава и најбољих пракси са 

државама у региону и Европској унији, као и са међународним донаторима кроз 

финансирање пројеката које би припремале надлежне институције. 

 

Реституција 

 

Агенција за реституцију је са тренутним административним капацитетом способна 

да испуни своје активности у потпуности, тако да нема у плану примање новозапослених 

радника. 

 

III.2.1.3. Специјална права државе 

 

Постојећи капацитети у Министарству привреде у спровођењу поступка 

приватизације ће се даље унапређивати и јачати, усавршавањем запослених у смислу 

одржавања семинара и саветовања која ће унапредити процес приватизације. 

 

 

III.2.2. Платни систем 

 

Имајући у виду да већ постоји институционални оквир за преношење, спровођење 

и примену правних тековина Европске уније у делу који се односи на платни систем, није 

потребно успостављање нових институција, већ само јачање постојећих 

административних капацитета ради даљег усклађивања са правним тековинама у овој 

области до дана приступања Републике Србије Европској унији и њиховог спровођења у 

пракси, кроз различите видове техничке помоћи и сарадње са централним банкама земаља 

у региону и Европској унији. 

 

 

III.2.3. Спречавање прања новца 

 

Институционални оквир је усклађен са правним тековинама Европске уније. У 

Републици Србији постоји финансијскообавештајна служба (Управа за спречавање прања 

новца). У складу са оценом из Извештаја о скринингу, потребно је побољшање сарадње 

између различитих органа надлежних за спречавање прања новца. Треба да се ојачају 

административни капацитети органа надлежних за имплементацију, а посебно капацитети 

органа за спречавање прања новца, који углавном немају довољан број запослених.  

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Управе од 4. августа 

2017. године предвиђа 37 запослених, што је за девет више него раније. У мају 2018. 

запослена су два државна службеника, а поступак за пријем још два је тренутно у току 
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(јули 2018). У циљу унапређења просторних капацитета Управе, Владина комисија за 

стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија донела је одлуку 

7. јуна 2017. године којом се Управи додељује пословни простор од укупно  625 m2 

(Управа тренутно има на располагању просторије од 251 m2). Тренутни недостатак 

простора је препрека за запошљавање укупног броја службеника утврђеног у Правилнику. 

За реновирање и опремање нових просторија Влада је обезбедила средства. У тендерском 

поступку је изабран понуђач за извођење радова по чијем окончању ће се омогућити 

запошљавање свих службеника у складу са горе наведеним правилником (тренутно има 7 

упражњених радних места).   

С обзиром на важност банкарског сектора у борби против прања новца и 

финансирања тероризма и ФАТФ препорука, према којима надзорни органи треба да 

примењују приступ заснован на ризику, Народна банка Србије унапредила је квалитет 

посредне и непосредне контроле банака увођењем нових радних места за посредну 

контролу пословања банака у смислу спречавања прања новца и финансирања 

тероризма.     

Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог 

криминала, тероризма и корупције („Службени гласник РС“, број 94/16), предвиђа, између 

осталог, оснивање организационе јединице у Министарству унутрашњих послова која би 

била недлежна за сузбијање корупције. Дакле, у оквиру Управе криминалистичке 

полиције МУП-а формирано је Одељење за борбу против корупције које је од марта 2018. 

године оперативно и такође надлежно за откривање и доказивање кривичног дела прања 

новца у предистражном поступку.    

У реализацији пројекта "Јачање капацитета српске полиције у борби против 

корупције - фаза 2", који је финансирала Краљевина Норвешка и имплементирала 

Канцеларија ОЕБС-а у Београду у сарадњи са Одељењем за стручно образовање, обуку, 

стручно усавршавање и науку Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 

одржане су обуке за полицијске службенике у области борбе против корупције. У периоду 

од октобра 2017. до марта 2018. године, обуку у трајању од 20 радних дана, подељени у V 

класа, похађало је 96 полицајаца, док су тренери били 10 полицајаца међународно 

сертификованих специјалиста из области финансијске форензике, превара и прања новца. 

Наиме, у складу са одредбама Закона о организацији и надлежности државних органа у 

сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, као и измена и допуна 

Кривичног закона Републике Србије, обука се односила и на кривично дело прања новца, 

а биле су обухваћене следеће теме: појам и елементи кривичног дела прања новца, појавни 

облици кривичног дела прања новца, фазе и основне шеме прања новца, начини 

откривања и доказивања, "offshore" пословање и порески рајеви и злоупотребе савремених 

технологија у сврху прања новца.  

У оквиру заједничког пројекта UNODC/CEPOL „Изградња капацитета за 

финансијске истраге у југоисточној Европи“ који финансира Европска унија и чини 

саставни део процеса „Integrative Internal Security Governance (IISG) process“, односно 

њеног II Стуба за „Western Balkans Combatting Serious and Organized Crime initiative 

(WBCSOCi)“ предвиђене су обуке и на тему сузбијања прања новца и финансирања 

тероризма и планирано је да од септембра до децембра 2018. године буде реализовано 6 

обука и размена 30 учесника Пројекта, док се за сада у периоду од јануара до октобра 

2019. године планира реализација од 6 до 10 обука и размена 90 учесника Пројекта. У 
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оквиру Твининг пројекта „Броба против организованог криминала (трговина оружјем, 

илегална трговина наркотицима, илегална трговина оружјем и финансијске истраге), 

организоване су две обуке. Такође, у периоду од 30-31. маја 2018. године, експерти 

Националне јединице за спречавање финансирања тероризма Уједињеног Краљевства 

одржали су обуку на тему: „Спречавање прања новца и финансирања тероризма“, 

Организација за европску сарадњу и безбедност – ОЕБС, током септембра, октобра и 

новембра 2018. године, организоваће три обуке по моделу тренинг тренера на тему: 

„Борба против прања новца и финансирања тероризма“. 

У току јуна месеца 2018. године у Београду, у организацији Криминалистичко-

полицијске академије и GIZ канцеларије у Србији, одржана је обука другог серијала за око 

50 инспектора Пореске полиције на тему: „Методе истрага пореских кривичних дела“, где 

је једна од обрађених тема била и сузбијање прања новца, на којој је предавач био 

представник МУП-а. 

 Обука за припаднике тих специјалних одељења у тужилаштвима организује се у 

оквиру пројекта ИПА 2013 - „Спречавање и борба против корупције”, чија је 

имплементација почела у јулу 2017. године. У оквиру овог пројекта осмишљен је модул за 

обуке о финансијским истрагама, тј. о праћењу трага новца и препознавању и 

истраживању прања новца и претходних дела на бази сумњивих трансакција и сумњивих 

активности. Од децембра 2017. до 1. марта 2018. године  спроведено je 8 курсева за око 80 

учесника из тужилаштава. На овим обукама обучено je укупно 240 учeсника из 

тужилаштава, полиције, судова и осталих надежних органа. Пројекат је настављен и након 

1. марта 2018. године, и у смислу јачања капацитета надлежних државних органа кроз 

обуке и у смислу унапређења сарадње и координације.  

 Неопходно је даље јачање капацитета за борбу против прања новца и финансирања 

тероризма унапређењем квалитета и квантитета извештаја о сумњивим трансакцијама 

прослеђених Управи, унапређењем надзора над спровођењем ЗОСПНФТ и наставком 

стручног усавршавања и обуке свих учесника у систему за спречавање прања новца и 

финансирања тероризма.  

 Република Србија наставиће да доставља информације и статистичке податке на 

годишњем нивоу, о предметима у којима се води истрага и резултатима тих истрага. 

 

 

IV. Прихватање правних тековина  
 

Република Србија прихвата правне тековине Европске уније у Поглављу 4 – 

Слободно кретање капитала и биће у позицији да их у потпуности спроведе до ступања у 

чланство онако како оне гласе на дан 1. јануара 2018. године. Република Србија ће 

спровести преостале правне тековине, тј. тековине настале након 1. јануара 2018. године, 

до ступања у чланство Европске уније, у складу са резултатима преговора у овом 

поглављу. 

 

Република Србија не захтева специфична прилагођавања у овом поглављу.  

 


