
12

Обезбедити вођење Регистра издатих дозвола (лиценци) за предавача теоријске обуке и 

Регистра издатих дозвола (лиценци) за инструктора вожње, као јединствене централне 

електронске базе података за целу територију републике Србије 

Агенција за безбедност саобраћаја за 

анализу, праћење и унапређење 

безбедности саобраћаја

13

Обезбедити вођење Јединственог регистра возила, Регистра о возачима и Регистра 

привредних друштава, односно његових огранака, односно средњих стручних школа које 

врше оспособљавање возача, као јединствене централне електронске базе података за целу 

територију републике Србије 

Министарство унутрашњих послова

14
Објединити Регистар функционера и Регистар имовине и прихода функционера, као 

једнствени електронски Регистар имовине и прихода функционера
Агенција за борбу против корупције

15

У Регистру финанијског лизинга увести правило да ћутање администрације значи 

одобравање и  максималан рок за поступање у складу са роковима за поступање Регистра 

привредних субјеката - 5 дана од дана пријема регистрационе пријаве 

Агенција за привредне регистре

16

У Регистру јавних гласила увести правило да ћутање администрације значи одобравање и 

максималан рок за поступање у складу са роковима за поступање Регистра привредних 

субјеката - 5 дана од дана пријема регистрационе пријаве 

Агенција за привредне регистре

17
Усвојити нов закон о регистрацији којим би се на јединствен начин регулисало вођење 

свих регистра који су у надлежности Агенцијеза привредне регистре
Агенција за привредне регистре

18

Увести правило да ћутање администрације значи одобравање. Увести максималан рок за 

поступање Регистра удружења у складу са роковима за поступање Регистра привредних 

субјеката - 5 дана од дана пријема регистрационе пријаве

Агенција за привредне регистре

19

У Регистру залоге увести правило да ћутање администрације значи одобравање и 

максималан рок за поступање  у складу са роковима за поступање Регистра привредних 

субјеката - 5 дана од дана пријема регистрационе пријаве 

Агенција за привредне регистре

20

У Регистру страних удружења увести правило да ћутање администрације значи 

одобравање и максималан рок за поступање у складу са роковима за поступање Регистра 

привредних субјеката - 5 дана од дана пријема регистрационе пријаве 

Агенција за привредне регистре

21
Обезбедити јединствено вођење података о државној помоћи и подстицајима у оквиру 

Регистра мера и подстицаја регионалног развоја који ће водити АПР

Аенција за привредне регистре 

Министарство финансија

22

Обезбедити вођење Регистра ваздухоплова, Регистра ваздухопловног овлашћеног особља 

и Регистра авио-превозиоца, као јединственог електронског Регистра авио-превозника, 

ваздухоплова и ваздухопловног овлашћеног особља

Директорат цивилног ваздухопловства 

Републике Србије

РЕГИСТРИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ



23
Обезбедити вођење Уписника аеродрома и Уписника летилишта као јединствени Уписник 

аеродрома и летилишта

Директорат цивилног ваздухопловства 

Републике Србије

24

Обезбедити вођење Регистра пријаве имена порекла и Регистра пријава за признање 

статуса овлашћених корисника имена порекла, као јединственог електронског Регистра 

пријава имена порекла

Завод за интелектуалну својину

25

Обезбедити да се Регистар инвеститора води на нивоу Републике Србије као јединствена, 

електронска, централизована база података са обавезом свих јединица локалне самоуправе 

да податке о инвеститопима ажурно достављају Регистру ради евидентирања и 

обавештавања јавности. Размотрити могућност да овај Регистар води АПР, с обзиром да 

има потребне ресурсе.

Јединица локалне самоуправе

26

Прописати да Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности врши јавно 

објављивање података о акцијама и акционарима затвореног акционарског друштва и 

укидање те обавезе Агенцији за привредне регистре

Централни регистар, депо и клиринг 

хартија од вредности

27
Укинути приватизациони регистар кроз Закон о изменама и допунама закона о 

приватизацији

Министарство економије и регионалног 

развоја

28

Објединити Уписник поморских бродова, Уписник поморских трговачких бродова, 

Уписних поморских рибарских бродова, Уписник поморских јавних бродова, Уписник 

бродова унутрашње пловидбе, Уписник јавних бродова унутрашње пловидбе и Уписник 

чамаца и пловећих објеката, као јединствени регистар који води Агенција за привредне 

регистре

Министарство за инфраструктуру

31
Предвидети да Регистар задужбина, фондација и фондова води Регистар удружења који 

води Агенција за привредне регистре
Министарство културе

32

Предвидети да се сви регистри и евиденције које води Министарсто пољопривреде, 

шумарства и водопривреде воде у оквиру централне, електронске и јавно доступне базе 

података.

Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде

34

Размотрити могућност вођења Регистра пореских обвезника, Регистра исплатилаца 

прихода, Регистра послодаваца и Регистра евидентираних обвезника ПДВ-а, у оквиру 

јединствене базе података односно јединственог регистра који би водио Пореска управа

Пореска управа

35

Обезбедити доступност свих регистара које води Републички геодетски завод преко 

интернет стране надлежног органа, утврдити крајње рокове за њихово установљавање и 

обезбедити уношење у Регистар о непокретностима ЈМБГ грађана и матични бр. правних 

лица

Републички геодетски завод


