На основу Закона о централној евиденцији стварних власника („Службени гласник
РС“, бр. 41/18) сва удружења и савези су у обавези (Члан 2 став 1 тачка 4) да изврше
евидентирање у Централној евиденцији стварних власника правних лица и других субјеката
регистрованих у Републици Србији у складу са законом.
Евидентирање се обавља на порталу Централне евиденције уз помоћ посебне
апликације изграђене за ту намену. Порталу Централне евиденције приступа се са интернет
стране Агенције (креирањем налога у Систему за централизовано пријављивање корисника.
Како би овлашћено лице могло да изврши евидентирање података неопходно је да поседује
квалификован сертификат за електронски потпис.
Централна евиденција, у зависности од правне форме, односно облика организовања, садржи следеће податке o Регистрованом субјекту:
1) пословно име, односно назив;
2) адреса седишта;
3) датум уписа, промене или брисања податка;
4) матични број додељен од Републичког завода за статистику;
5) порески идентификациони број (ПИБ);
6) статус регистрованог субјекта (нпр. активан, у стечају, у ликвидацији, у принудној
ликвидацији, брисан);
7) правна форма, односно облик организовања;
8) шифра претежне делатности, односно област остваривања циљева;
9) податак о заступнику;
10) физичко лице које је регистровано као члан органа;
11) основни (регистровани) капитал;
12) податке о члановима, односно оснивачима и проценту њиховог удела, oдносно броју и
проценту њихових акција;
13) скраћено пословно име;
14) пословно име на страном језику;
15) скраћено пословно име на страном језику;
16) адресу за пријем поште;
17) адресу за пријем електронске поште;
18) бројеве рачуна у банкама;
19) контакт податке, ако су регистровани.
Централна евиденција садржи следеће податке o стварном власнику регистрованог
субјекта:
1) за домаће физичко лице - лично име, јединствени матични број грађана и држава
пребивалишта;
2) за странца - лично име, број пасоша и држава издавања и/или лични број за странца
и/или број личне карте странца и земља издавања у складу са прописима којима се уређују
услови за улазак, кретање и боравак странаца на територији Републике Србије, дан, месец,
година и место рођења, држава пребивалишта и држављанство;
3) за избегла или прогнана лица – лично име, број легитимације, дан, месец, година и место
рођења и држава боравишта;
4) основ за стицање својства стварног власника Регистрованог субјекта из члана 3.
став 1. тачка 3) подтач. (1) - (5) и ставa 2. овог закона. (За наша удружења и савезе то
одговорно лице за заступање – категорија у секцији ОСНОВ: OSV 5A)
Препорука за удружења и савезе је да се обрате књиговођи или агенцији који ће им то
најбрже завршити.
Крајњи рок за пријављивање је 30. јануар 2019. год. Неизвршење обавезе подлеже
санкцијама.

