1. СЕКТОР ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
Помоћник министра: Душан Вучковић
Телефон: + 381 11 3642 957
Сектор за привредна друштва и привредне регистре обавља послове који се
односе на: положај и повезивање привредних друштава и других облика организовања за
обављање делатности; припрему, координацију и спровођење стратешких докумената, који
се односе на привредна друштва, привредне коморе и привредне регистре; израду нацрта
закона, предлога прописа и других општих аката у области правног положаја привредних
друштава, привредних комора; праћење међународних споразума и конвенција и сарадњу са
надлежним међународним институцијама и организацијама; послове у оквиру преговарачке
групе за припрему и преговоре за преговарачко поглавље 6 - Право привредних друштава из
делокруга Сектора и праћење спровођења обавеза Сектора у процесу ЕУ интеграција; учешће
у припреми мишљења на нацрте закона и предлоге других прописа чији су предлагачи
други органи државне управе из делокруга Сектора; вршење надзора у области старих и
уметничких заната и послова домаће радиности и издавање сертификата у области старих
и уметничких заната и послова домаће радиности; праћење и анализирање стања и
припрему иницијатива за подршке очувању и развоју области старих и уметничких заната
и послова домаће радиности; припрему мишљења, предлога и објашњења у погледу
примене закона, општих аката и других прописа; сарадњу са другим државним органима и
организацијама, привредним субјектима, привредним коморама и другим привредним
асоцијацијама; надзорне и управне послове у области привредних регистара; припрему
решења у другом степену по жалбама на појединачна управна акта која доносе првостепени
регистрациони органи у поступку уписа у Регистар привредних субјеката, Регистар
заложног права на покретним стварима и правима, Регистар финансијског лизинга,
Регистар стечајних маса, Регистар судских забрана, Регистар понуђача, Регистар комора и
других регистара одређених законoм; припрему предлога одговора на тужбе у управним
споровима против другостепених решења у вези са уписом у надлежни регистар и
учествовање у обавезним усменим јавним расправама пред Управним судом и другим
судовима; улагање ванредних правних лекова Врховном касационом суду против одлука
Управног суда у управним споровима (захтеви за преиспитивање судских одлука и тужбе
за понављање поступака); поступак по представкама, предлозима и притужбама на рад
регистрационих органа у остваривању права физичких и правних лица у области уписа у
надлежни регистар; непосредни управни надзор над законитошћу аката регистрационих
органа из делокруга Сектора, којима се решава о правима и обавезама привредних
субјеката, правних и физичких лица, у вези са уписом у надлежни регистар; укидање и
поништавање незаконитих решења по праву надзора и предлагање других мера ради
отклањања уочених недостатака; пружање стручне помоћи регистрационим органима у
области привредних регистара; координацију послова између Сектора и регистрационих
органа из делокруга Сектора, правосудних органа, органа тужилаштава и других органа;
као и други послови из ове области.
У Сектору за привредна друштва и привредне регистре образују се уже унутрашње
јединице и то:
1. Одсек за нормативне, правне и аналитичке послове

2. Група за управне и надзорне послове у области регистрације привредних
субјеката
3. Група за управне и надзорне послове у области залоге, финансијског
лизинга, судских забрана и других регистара
Одсек за нормативнe, правне и аналитичке послове
Шеф Одсека – Јелица Трнинић-Шишовић
Телефон: + 381 11 3642 737
Одсек за нормативнe, правне и аналитичке послове обавља послове који се
односе на: положај и повезивање привредних друштава и других облика организовања за
обављање делатности; припрему, координацију и спровођење стратешких докумената, који
се односе на привреду, привредна друштва и привредне регистре; припрему и израду нацрта
закона, предлога прописа и других општих аката у области правног положаја привредних
друштава и привредних комора; пружање стручне и аналитичке подршке раду радних група
и комисија у припреми прописа из делокруга Сектора; припрему стручних мишљења на
нацрте закона и предлоге других прописа чији су предлагачи други органи државне управе
са аспекта примене у областима из делокруга Сектора; давање мишљења, предлога и
објашњења у погледу примене закона и других прописа из делокруга Сектора; праћење
спровођења стратешких докумената и прописа из делокруга Сектора; прикупљање података
и информација за анализу успешности реализације прописа и стратешких докумената из
делокруга Сектора и припрему анализа и извештаја о ефектима њиховог спровођења;
подстицање и развој процедура за примену прописа из области правног положаја
привредних друштава и привредних комора; вршење надзора у области старих и
уметничких заната и послова домаће радиности и издавање сертификата у области старих
и уметничких заната и послова домаће радиности, праћење и анализирање стања и
припрему иницијатива за подршке очувању и развоју ове групе послова; праћење
усаглашености прописа у областима из делокруга Сектора са прописима ЕУ
и усаглашавање са стандардима међународних организација и правним тековинама ЕУ;
праћење међународних споразума и конвенција из надлежности Сектора; сарадњу са
надлежним међународним институцијама и организацијама; студијско - аналитичке послове у
оквиру преговарачке групе за припрему и преговоре за преговарачко поглавље 6-Право
привредних друштава из делокруга Сектора; као и друге послове из ове области.
Група за управне и надзорне послове у области регистрације привредних
субјеката
Руководилац Групе – Гордана Савић
Телефон: + 381 11 3642 835
Група за управне и надзорне послове у области регистрације привредних
субјеката обавља послове који се односе на: креирање приступа решавања управних
предмета за примену идентичних ставова из делокруга Групе; припрему решења у другом
степену по жалбама на појединачна управна акта која доносе првостепени регистрациони
органи у поступку уписа привредних субјеката у регистар (привредних друштава,
предузетника, задруга, огранака, представништава страних правних лица и др.); припрему

предлога одговора на тужбе надлежном Управном суду у управним споровима против
другостепених решења која се односе на регистрацију предузетника и других привредних
субјеката, а у вези са уписом у регистар и учествовање у обавезним усменим јавним
расправама пред Управним судом и другим судовима; улагање ванредних правних лекова
Врховном касационом суду против одлука Управног суда у управним споровима (захтеви
за преиспитивање судских одлука и тужбе за понављање поступака); вршење непосредог
управног надзора над законитошћу појединачних управних аката првостепених
регистрационих органа у поступку уписа у регистар привредних субјеката који се
региструју у регистар; припрему решења о укидању и поништавању незаконитих решења
по праву надзора и налагање мера ради отклањања уочених недостатака; надзор над радом
имаоца јавних овлашћења у вршењу поверених послова државне управе надлежних за
регистрацију привредних субјеката и пружање стручне помоћи првостепеним
регистрационим органима из делокруга Групе; припрему обавезних инструкција из
делокруга Групе; учешће у припреми нацрта закона и других прописа из делокруга Сектора;
конципирање елемената за нова законска решења и појединачна управна акта и давање
мишљења из делокруга Сектора за потребе усаглашавања са правом ЕУ; припрему предлога
одговора за оцену уставности и законитости прописа из области регистрације привредних
субјеката; учествовање у припреми других прописа у погледу одредаба које су везане за
регистрацију привредних субјеката; поступак по представкама, предлозима и притужбама
на рад регистрационих органа у остваривању права физичких и правних лица у области
уписа привредних субјеката у регистар; припрему мишљења, предлога и објашњења у
погледу примене закона, општих аката и других прописа који се односе на упис
предузетника и других привредних субјеката у регистар, као и други послови из ове
области.
Група за управне и надзорне послове у области залоге, финансијског лизинга,
судских забрана и других регистара
Руководилац Групе – Весна Ваневић
Телефон: + 381 11 3642 797
Група за управне и надзорне послове у области залоге, финансијског лизинга,
судских забрана и других регистара обавља послове које се односе на: припрему решења
у другом степену по жалбама на појединачна управна акта која доноси првостепени
регистрациони орган у поступку уписа заложног права на покретним стварима и правима у
регистар, уписа уговора о финансијском лизингу закључених између правних и физичких
лица у регистар и уписа судских забрана у регистар; припрему предлога одговора на тужбе
надлежном Управном суду у управним споровима против другостепених решења која се
односе на заложно право на покретним стварима и правима, уговоре о финансијском
лизингу у вези са уписом у регистар и судских забрана уписаних у регистар и учествовање
у обавезним усменим јавним расправама пред Управним судом и другим судовима; улагање
ванредних правних лекова Врховном касационом суду против одлука Управног суда у
управним споровима (захтеви за преиспитивање судских одлука и тужбе за понављање
поступака); поступање по представкама, предлозима и притужбама на рад Агенције за
привредне регистре; непосредни управни надзор над законитошћу појединачних управних
аката првостепеног регистрационог органа у поступку уписа у надлежни регистар;
припрему решења о укидању и поништавању незаконитих решења по праву надзора и
налагање мера ради отклањања уочених недостатака; надзор над радом имаоца јавних

овлашћења у вршењу поверених послова државне управе и пружање стручне помоћи
првостепеним регистрационим органима из делокруга Групе; сарадња са другим
унутрашњим јединицама и учешће у вршењу надзора у поступку сертификације старих и
уметничких заната и послова домаће радиности; припрему обавезних инструкција из
делокруга Групе; учешће у припреми нацрта закона и других прописа из области рада
Сектора; конципирање елемената за нова законска решења и појединачна управна акта и
давање мишљења из делокруга Сектора за потребе усаглашавања са правом ЕУ; припрему
предлога одговора за оцену уставности и законитости прописа из делокруга Групе; као и
други послови из ове области.

