
О б р а з л о ж е њ е 

 

I. Правни основ за доношење закона 

 

Правни основ за доношење Предлога закона изменама и допунама Закона о 

посредовању у промету и закупу непокретности је члан 97. став 1. тачка 6. Устава 

Републике Србије којим је утврђено да Република Србија уређује и обезбеђује јединствено 

тржиште; правни положај привредних субјеката; систем обављања појединих привредних 

и других делатности. 

 

      II. Разлози за доношење закона и циљеви који се остварују 

 

  Министарство надлежно за послове трговине, туризма и телекомуникација је 

предузело мере у оквиру својих надлежности и израдивши Нацрт закона о изменама и 

допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности како би биле извршене 

утврђене мере и активности, које треба да се предузму до 1. маја 2018. године, из Акционог 

плана за спровођење Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања 

тероризма, који је усвојила Влада Републике Србије, а у вези са неправилности које су 

утврђене и предочене у извештају ИЦРГ (International Country Risk Guide) групе и  као и 

Извештаја Комитета Манивал из априла 2016. године.  

Основни циљ доношења закона је спречавање прања новца и сузбијање финансирања 

тероризма и терористичких аката у области посредовања у промету и закупу 

непокретности. 

 

 

1) Објашњење основних правних института и појединачних решења 

 

 

Члан 1.  

 Овим чланом уводи се обавеза да лица, која су власници привредних субјеката 

(привредна друштва и предузетници) који се баве привредном делатношћу посредовања у 

промету и закупу непокретности, као и њихови заступници (директори и прокуристи) и 

запослена и ангажована лица са положеним стручним испитом за посреднике у промету и 

закупу непокретности, нису осуђивана за кривична дела против привреде, кривично дело 

примања и давања мита, кривично дело преваре, кривична дела тероризма и организованог 

криминала има за циљ откривање, спречавање и сузбијање прања новца и финансирање 

тероризма и терористичких аката. Ову меру садржи Акциони план за спровођење 

националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма Владе 

Србије, а која се односи на област посредовања у промету и закупу непокретности која је у 

делокругу рада министарства надлежног за послове трговине. 

 

 

Члан 2. 

 Подаци о оснивачу привредног субјекта (члану привредног друштва, предузетнику), 

односно заступнику (директору, прокуристи) привредног субјекта, односно заступнику 

оснивача привредног субјекта неопходни су за утврђивање податка о томе, да ли су лица 



која су власници привредних субјеката (привредна друштва и предузетници) који се баве 

привредном делатношћу посредовања у промету и закупу непокретности, као и њихови 

заступници (директори и прокуристи) осуђивана за кривична дела против привреде, 

кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре, кривична дела тероризма и 

организованог криминала. 

 

Члан 3. 

 

 Овим чланом је предвиђено да уколико су лица, која су власници привредних 

субјеката (привредна друштва и предузетници) који се баве привредном делатношћу 

посредовања у промету и закупу непокретности, као и њихови заступници (директори и 

прокуристи) и запослена и ангажована лица са положеним стручним за посреднике у 

промету и закупу непокретности, осуђивана за кривична дела против привреде, кривично 

дело примања и давања мита, кривично дело преваре, кривична дела тероризма и 

организованог криминала, посредник се брише из Регистра посредника, а што је у вези са 

тачком 5) члана 5. закона. 

 

Члан 4. 

Уређује ступање на снагу овог закона, као и одложен почетак примене одређених 

одредаба. 

 

 

IV. Финансијска средства за спровођење закона  

 

За спровођење овог закона нису потребна додатна финансијска средства. 

 


