("Сл. гласник РС", бр. 112/2015)

ЗАКОН
о привредним коморама
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређују се: појам, врсте, регистрација, идентитет,
чланство, послови, имовина и одговорност за обавезе привредних комора,
однос привредних комора са другим органима и организацијама, органи,
посебна тела за решавање спорова, општи акти и финансирање привредних
комора, финансијски извештаји, пословне књиге и ревизија привредних
комора, гранска удружења, општа удружења предузетника, као и јавност рада.
Члан 2.
Привредне коморе су интересне, пословно-стручне и непрофитне
организације привредних субјеката које повезује заједнички пословни интерес,
у циљу усклађивања и заступања интереса чланова и подстицања привредних
активности.
II ВРСТЕ ПРИВРЕДНИХ КОМОРА
Члан 3.
У Републици Србији постоје Привредна комора Србије и привредне
коморе аутономних покрајина, као посебне организације јединственог
коморског система Републике Србије, са својством правног лица.
У Републици Србији могу постојати и уговорне привредне коморе, у
складу са овим законом.
Члан 4.
Привредна комора Србије је самостална и независна у свом раду.
Привредна комора Србије обавља послове утврђене овим законом и
Статутом, на територији Републике Србије.
Привредна комора Србије образује, као своје организационе делове,
регионалне привредне коморе.

Регионалне привредне коморе образују се за подручје управних округа,
који су образовани посебним прописом.
Регионалне привредне коморе могу бити образоване за подручје једног
или више управних округа.
Привредна комора Србије може, водећи рачуна о укупном развоју,
заједничким и међусобно усклађеним циљевима и јединственим интересима
привреде, образовати регионалне привредне коморе и за подручје више
општина, чије територије припадају различитим управним окрузима.
Привредна комора Србије образује привредну комору за подручје
главног града.
Члан 5.
У аутономним покрајинама, у складу са Уставом и овим законом, постоје
привредне коморе аутономних покрајина, као посебне организације
јединственог коморског система Републике Србије.
Одредбе овог закона којима се уређује регистрација, органи и
надлежност органа, Суд части, финансијски извештаји, пословне књиге и
ревизија, гранска удружења, јавност рада и парламент предузетника
Привредне коморе Србије, сходно се примењују на привредне коморе
аутономних покрајина.
Међусобне односе Привредне коморе Србије и привредних комора
аутономних покрајина, који нису уређени овим законом, привредне коморе ће
уредити посебним актом, на начин којим се обезбеђује јединство коморског
система, а чија садржина је у складу са овим законом.
Члан 6.
Уговорну привредну комору за остваривање заједничког пословног
интереса на одређеној територији или у одређеној привредној грани може
основати најмање 100 привредних субјеката.
Уговорна привредна комора престаје са радом ако се број чланова
смањи испод броја прописаног ставом 1. овог члана, у непрекидном трајању од
три месеца.
Престанак рада уговорне привредне коморе уређује се прописима
којима се уређује поступак регистрације привредних комора.
III РЕГИСТРАЦИЈА
Члан 7.
Привредне коморе уписују се у Регистар привредних комора, у складу
са посебним законом, којим се уређује поступак регистрације.

Уговорне привредне коморе стичу својство правног лица даном уписа у
Регистар привредних комора.
Члан 8.
Страна привредна комора може да оснује представништво на
територији Републике Србије у циљу унапређивања пословних веза и
привредне размене између привредних субјеката из државе у којој је страна
привредна комора основана и привредних субјеката који су чланови Привредне
коморе Србије.
Представништво стране привредне коморе нема својство правног лица.
Представништво стране привредне коморе може да обавља послове на
територији Републике Србије након уписа у Регистар представништава страних
привредних комора.
Послове уписа у Регистар представништава страних привредних комора
врши Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција), као поверене
послове.
Агенција води Регистар из става 3. овог члана преко Регистратора
привредних комора.
Висину накнаде за упис представништава стране привредне коморе у
Регистар из става 3. овог члана и друге услуге које пружа Агенција у поступку
вођења Регистра из става 3. овог члана, одређује управни одбор Агенције, уз
сагласност Владе.
Министар надлежан за послове привреде прописује садржину и начин
вођења Регистра из става 3. овог члана.
IV ИДЕНТИТЕТ
Члан 9.
Привредне коморе са својством правног лица, у складу са оснивачким
актом, односно статутом, имају назив под којим обављају послове и иступају у
правном саобраћају, уз додатак седишта. Назив привредних комора мора бити
на српском језику и писму које је у службеној употреби у Републици Србији.
Привредне коморе са својством правног лица у пословању могу
користити један или више скраћених назива, ако су ти називи наведени у
оснивачком акту, односно статуту привредне коморе, под истим условима и на
начин под којим се користи пун назив.
Регионалне привредне коморе у свом називу садрже "Привредна комора
Србије", уз додатак "Регионална привредна комора" и ознаку назива управног
округа.

Привредна комора главног града у свом називу садржи "Привредна
комора Србије", уз додатак "Привредна комора Београда".
Привредне коморе са својством правног лица имају свој печат, знак и
друге симболе визуелног идентитета, у складу са оснивачким актом, односно
статутом привредне коморе.
V ЧЛАНОВИ ПРИВРЕДНИХ КОМОРА
Члан 10.
Чланови Привредне коморе Србије, у складу са овим законом, су сви
привредни субјекти који обављају регистровану пословну делатност на
територији Републике Србије.
Правна лица из става 1. овог члана постају чланови Привредне коморе
Србије уписом у Регистар привредних субјеката, у складу са посебним законом,
којим се уређује поступак регистрације.
Физичка лица из става 1. овог члана су чланови Привредне коморе
Србије преко општих удружења предузетника. Општа удружења предузетника
су колективни чланови Привредне коморе Србије.
Задруге су колективни чланови Привредне коморе Србије преко
задружних савеза. Колективни чланови Привредне коморе Србије могу бити
удружења и друштва, организације које обављају делатност у областима
здравствене, социјалне, борачке, односно инвалидске заштите, друштвене
бриге о деци и другим областима, као што је социјална сигурност, образовање,
наука, култура, физичка култура, као и организације које својом делатношћу
унапређују рад и пословање привредних субјеката или су у областима које су
утврђене законом.
Колективни чланови Привредне коморе Србије могу бити и уговорне
привредне коморе.
Чланови Привредне коморе Србије, који имају седиште, односно који
обављају делатност на територији аутономних покрајина, у складу са овим
законом, истовремено су и чланови привредних комора аутономних покрајина.
Чланови Привредне коморе Србије имају једнака права и обавезе.
Чланови Привредне коморе Србије остварују своје интересе преко
гранских удружења, општих удружења предузетника, као и преко изабраних
представника у органима.
Члан 11.
Привредна комора Србије и привредне коморе аутономних покрајина
воде евиденцију својих чланова.

Привредна комора Србије својим актом ближе уређује јединствену
садржину и начин вођења евиденције из става 1. овог члана.
Евиденције чланова Привредне коморе Србије и привредних комора
аутономних покрајина су јавни акти на основу којих се издају одговарајућа
уверења и потврде која имају својство јавних исправа.
VI ПОСЛОВИ
1. Основни послови Привредне коморе Србије
Члан 12.
Привредна комора Србије обавља следеће послове:
1) усаглашава, формулише, заступа и штити интерес својих чланова
пред надлежним државним органима и институцијама у уређењу привредног
система и дефинисању мера економске политике;
2) покреће иницијативе за доношење закона и других прописа од
значаја за привреду, као и мера економске политике;
3) формулише и образлаже ставове привреде на нацрте закона и других
прописа од значаја за привреду, у складу са чланом 19. овог закона;
4) врши одређена јавна овлашћења која су јој поверена потврђеним
међународним уговорима и посебним законима;
5) издаје потврде о бонитету својих чланова;
6) пружа подршку привреди у испуњавању обавеза које произлазе из
процеса приступања Европској унији и хармонизовања домаћег законодавства
са прописима Европске уније;
7) успоставља и унапређује економску сарадњу привреде са
иностранством, врши промоцију привредних потенцијала и привлачење страних
инвестиција;
8) спроводи активности на унапређењу конкурентности привреде у
целини;
9) подстиче истраживање, иновације и развој економије базиране на
знању, иновативности и савременим научно-технолошким достигнућима;
10) пружа подршку развоју технолошке инфраструктуре привреде и
информационог друштва;
11) подржава развој еколошке свести у привреди и усаглашавање
привредних и друштвених интереса у области екологије;
12) унапређује развој предузетништва;
13) припрема програме пословне едукације у складу са потребама
привреде и организује формалне и неформалне облике пословне едукације;

14) утврђује правила доброг пословног понашања својих чланова,
односно доноси узансе;
15) решава спорове пред Арбитражом Привредне коморе Србије,
односно води поступке пред Судом части Привредне коморе Србије;
16) пружа услуге посредовања у решавању спорова у привреди;
17) врши и друге послове утврђене законом и Статутом.
Потврде, уверења и друге исправе које Привредна комора Србије
издаје у вршењу јавних овлашћења имају својство јавних исправа.
Привредна комора Србије организује вршење јавних овлашћења из ст.
1. и 2. овог члана, на начин који је у најбољем интересу њених чланова.
Члан 13.
Привредна комора Србије може, у складу са Статутом, оснивати своја
представништва у иностранству, ако је то у интересу њених чланова.
Привредна комора Србије може, у сарадњи са Владом, оснивати центре
спољне трговине, ради заступања економских интереса и промоције привреде у
иностранству.
Привредна комора Србије и Влада посебним актом уређују статус,
послове и начин оснивања центара спољне трговине у иностранству.
2. Основни послови регионалних привредних комора и привредне
коморе главног града
Члан 14.
Регионалне привредне коморе и привредна комора главног града,
обављају следеће послове:
1) проучавају питања која се односе на привредне гране заступљене у
регионалној привредној комори, односно привредној комори главног града,
прате појаве битне за привредни живот управног округа, односно главног града
и врше оцену њиховог дејства на привреду управног округа, односно главног
града и Републике Србије;
2) подстичу развој привреде, предузетништва и предузетничке
иницијативе на подручју управног округа, главног града и Републике Србије,
преко парламента привредника регионалне привредне коморе, односно
привредне коморе главног града, као и учешћем у раду органа и тела
Привредне коморе Србије;
3) учествују у организацији јавних расправа на подручју регионалне
привредне коморе, односно привредне коморе главног града о предлозима
закона и других прописа од значаја за привреду, као и о предлогу мера
економске политике;

4) учествују у усаглашавању и формулисању ставова на нивоу
Привредне коморе Србије о предлозима закона и других прописа од значаја за
привреду, као и у дефинисању мера економске политике, ради покретања
иницијатива пред надлежним државним органима;
5) дају мишљења на предлоге одлука органа локалне самоуправе,
односно главног града, којим се уводе додатна финансијска оптерећења за
привреду;
6) прате реализацију покренутих иницијатива од значаја за привреду и
извештавају привреднике о резултатима;
7) усклађују међусобне
односно главног града;

интересе

привредника

управног

округа,

8) подстичу пословну сарадњу и пословно повезивање привредника
управног округа, односно главног града;
9) по позиву, учествују у раду органа локалне самоуправе, односно
главног града, надлежних за послове привреде;
10) сарађују са органима локалне самоуправе, односно главног града,
на дефинисању и реализовању развојних пројеката округа и општина у саставу
управног округа, односно главног града;
11) пружају подршку органима локалне самоуправе, односно главног
града, у привлачењу инвеститора;
12) учествују у организацији локалних, регионалних и прекограничних
привредних скупова и манифестација;
13) припремају пројектне апликације и реализују пројекте по позивима
Европске уније, међународних организација, фондова и других страних и
домаћих институција и организација, самостално или уз подршку Привредне
коморе Србије;
14) обављају послове јавних овлашћења и издају потврде, уверења и
друге исправе;
15) врше периодичну анализу потреба привреде за услугама и покрећу
иницијативе за унапређење постојећих и развој нових услуга, у складу са
захтевима и потребама привредника;
16) пружају привредницима услуге и стручну помоћ, ради побољшања и
унапређивања пословања;
17) обезбеђују привредницима правовремене и квалитетне пословне
информације;
18) организују едукацију (предавања, семинаре,
курсеве) ради унапређења знања и вештина привредника;

специјализоване

19) старају се о неговању добрих пословних обичаја и пословног
морала и поштовању правила доброг пословног понашања;
20) старају се о унапређењу рада постојећих и оснивању нових општих
удружења предузетника;

21) врше и друге послове од интереса за привреднике на подручју
регионалне привредне коморе, односно привредне коморе главног града;
22) обављају и друге послове који су им пренети од стране Привредне
коморе Србије.
3. Основни послови привредних комора аутономних покрајина
Члан 15.
Привредне коморе аутономних покрајина обављају следеће послове:
1) учествују у организовању јавних расправа на подручју аутономних
покрајина и Привредној комори Србије достављају ставове и мишљења
привредника на предлоге закона и других прописа од значаја за привреду;
2) сарађују са органима аутономних покрајина на дефинисању и
реализовању развојних пројеката аутономних покрајина;
3) покрећу иницијативе пред органима аутономних покрајина за
уређење питања у областима просторног планирања и развоја, пољопривреде,
водопривреде, шумарства, лова, риболова, туризма, угоститељства, бања и
лечилишта, заштите животне средине, индустрије и занатства, друмског, речног
и железничког саобраћаја и уређивања путева;
4) организују
покрајинског значаја;

сајмове
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6) воде поступке пред Судом части;
Србије;

7) обављају послове који су им пренети од стране Привредне коморе
8) обављају и друге послове утврђене статутом, у складу са законом.
4. Послови осталих привредних комора
Члан 16.

Послови уговорних привредних комора
оснивачким актом, у складу са овим законом.

утврђују

се

њиховим

VII ИМОВИНА
Члан 17.
Привредне коморе са својством правног лица имају своју имовину.
Имовину привредних комора чини право својине на покретним и
непокретним стварима, удели и акције у привредним друштвима, право
индустријске својине, потраживања и друга имовинска права.
Привредне коморе слободно управљају, користе и располажу својом
имовином, у складу са законом и оснивачким актом, односно статутом.
VIII ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 18.
Привредне коморе са својством
одговарају целокупном својом имовином.

правног

лица

за

своје

обавезе

Привредне коморе не одговарају за обавезе својих чланова, а чланови
привредне коморе не одговарају за њене обавезе.
IX ОДНОС ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Члан 19.
Привредна комора Србије сарађује са Народном скупштином, Владом,
надлежним органима државне управе и институцијама и њиховим радним
групама, у вези са питањима од интереса за привреду, и то:
1) Привредна комора Србије, заступајући интересе својих чланова,
учествује у припреми нацрта закона и других прописа од значаја за привреду,
што обухвата и достављање образложеног става привреде надлежном
министарству;
2) Привредна комора Србије припрема и доставља надлежном
министарству анализу примене појединачних прописа од значаја за привреду,
са предлозима за побољшање квалитета примене тих прописа;
3) Привредна комора Србије квартално доставља Влади посебну
анализу примене прописа од значаја за привреду, са предлозима за
побољшање квалитета примене тих прописа.
Привредна комора Србије, може по позиву, да овласти своје
представнике да учествују у раду радних група органа државне управе и
институција из става 1. овог члана.

Привредна комора Србије, у циљу успостављања социјалног дијалога,
сарађује са организацијама послодаваца и синдикатима запослених, по
питањима радноправног положаја запослених и другим питањима од
заједничког интереса.
Привредна комора Србије сарађује са научноистраживачким и
образовним институцијама у земљи и иностранству, ради обезбеђивања
савременог и континуираног пословног образовања својих чланова.
Привредна комора Србије сарађује са другим привредним коморама
основаним у складу са овим законом, као и са одговарајућим удружењима,
институцијама и организацијама у земљи и иностранству.
Државни органи, организације и агенције надлежни за послове
регистрације привредних субјеката, царине, статистике, тржишта рада и друго,
достављају без накнаде Привредној комори Србије податке од значаја за
привредни систем.
X ОРГАНИ
Члан 20.
Привредном комором Србије и привредним коморама аутономних
покрајина управљају чланови преко својих представника у њиховим органима,
који се бирају на начин утврђен статутом, тако да се обезбеди равномерна
заступљеност интереса привреде.
Органи Привредне коморе Србије и привредних комора аутономних
покрајина су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и председник.
Привредна
секретара.

комора

Србије

има

и

потпредседнике

и

генералног

Органи регионалних привредних комора, односно привредне коморе
главног града су парламент привредника и директор, чији се избор и
надлежности утврђују одлуком о образовању, у складу са Статутом Привредне
коморе Србије.
Привредна комора Србије и привредне коморе аутономних покрајина,
међусобним учешћем у управљању, односно међусобним сразмерним учешћем у
чланству органа, обезбеђују функционално јединство коморског система
Републике Србије.
Питање из става 5. овога члана ближе се уређује актом из члана 5. став
3. овог закона, а сразмерно учешће подразумева да проценат учешћа у
органима Привредне коморе Србије које бирају привредне коморе аутономних
покрајина и парламенти привредника регионалних привредних комора са
територије аутономних покрајина, буде једнак проценту учешћа у органима
привредних комора аутономних покрајина које бира Привредна комора Србије.

Чланови органа привредних комора аутономних покрајина које именује
Привредна комора Србије у смислу става 6. овог члана, морају бити уписани у
евиденцију из члана 11. став 1. овог закона.
Члан 21.
Изабрани представници у органима Привредне коморе Србије могу
засновати радни однос у Привредној комори Србије на одређено време, за
период трајања функције коју обављају, у складу са законом и Статутом.
1. Органи Привредне коморе Србије
а) Скупштина
Члан 22.
Скупштина је највиши орган Привредне коморе Србије.
Скупштина доноси Статут и друга општа акта утврђена Статутом,
програм рада и финансијски план; усваја извештај о раду и финансијске
извештаје; доноси одлуке о располагању непокретностима и имовином велике
вредности, у складу са Статутом; бира и разрешава чланове Управног одбора и
Надзорног одбора, председника и потпредседнике; утврђује ставове у области
економског развоја и привредног система; одлучује о другим значајним
привредним питањима и обавља и друге послове у складу са овим законом и
Статутом.
Скупштину сачињавају представници чланова Привредне коморе Србије
који се бирају на начин утврђен Статутом.
Чланови Скупштине бирају се по територијалном и гранском принципу,
у складу са Статутом.
По територијалном принципу, чланове Скупштине Привредне коморе
Србије бирају парламенти привредника регионалних привредних комора,
односно парламент привредника привредне коморе главног града.
б) Управни одбор
Члан 23.
Управни одбор је орган управљања Привредном комором Србије.
Управни одбор: припрема предлоге аката за Скупштину; извршава
одлуке и закључке Скупштине; доноси општа и друга акта утврђена Статутом;
доноси одлуке о избору директора регионалних привредних комора, односно
привредне коморе главног града, уз консултацију са парламентима
привредника регионалних привредних комора, односно привредне коморе
главног града; обавља и друге послове у складу са овим законом и Статутом.

в) Надзорни одбор
Члан 24.
Надзорни одбор: врши контролу законитости рада Привредне коморе
Србије; контролише спровођење Статута и општих аката; контролише
финансијско и материјално пословање и остварује увид у извршавање обавеза
чланова Привредне коморе Србије.
г) Председник
Члан 25.
Председник представља и заступа Привредну комору Србије, руководи
и усклађује рад и обавља и друге послове у складу са овим законом и
Статутом.
Председник је по функцији председник Управног одбора.
Председник за свој рад одговара Скупштини.
д) Потпредседник
Члан 26.
Привредна комора Србије може имати једног или више потпредседника,
које на предлог председника бира Скупштина.
Потпредседник је по функцији члан Управног одбора.
Потпредседник за свој рад одговара Скупштини и председнику.
ђ) Генерални секретар
Члан 27.
Привредна комора Србије има генералног секретара, кога на предлог
председника именује Управни одбор.
Генерални секретар заступа Привредну комору Србије; стара се о
припремама седница органа и тела Привредне коморе Србије и о извршавању
одлука и других аката органа и тела; помаже председнику у обављању
његових послова; обавља друге послове у складу са Статутом.
Генерални
председнику.
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2. Органи регионалних привредних комора и привредне коморе главног
града
Члан 28.
Органи регионалних привредних комора и привредне коморе главног
града су парламент привредника и директор.
Парламент привредника из става 1. овог члана бира чланове Скупштине
Привредне коморе Србије, разматра утицај прописа и мера економске политике
на пословање привредних субјеката са подручја регионалних привредних
комора, односно главног града и своје ставове доставља Скупштини Привредне
коморе Србије ради усаглашавања, формулисања, заступања и заштите
њихових интереса пред надлежним државним органима и институцијама.
Надлежност и начин избора парламента привредника ближе се уређују
Статутом Привредне коморе Србије.
3. Органи уговорних привредних комора
Члан 29.
Уговорне привредне коморе имају органе утврђене оснивачким актом,
односно статутом.
XI ПОСЕБНА ТЕЛА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
1. Суд части
Члан 30.
При Привредној комори Србије и привредним коморама аутономних
покрајина образује се Суд части.
Одељења Суда части Привредне коморе Србије могу се образовати при
регионалним привредним коморама, односно привредној комори главног града.
Суд части може се образовати при уговорним привредним коморама.
Суд части одлучује у случајевима повреде добрих пословних обичаја и
пословног морала.
Суд части је независан и самосталан у свом раду.
Одлуке Суда части су коначне и извршне.
Организација, састав, поступак, начин рада Суда части и мере које
изриче уређују се општим актом које доноси Скупштина Привредне коморе
Србије.

2. Арбитража
Члан 31.
При Привредној комори Србије образује се Арбитража Привредне
коморе Србије.
Арбитража Привредне коморе Србије одлучује, мири и посредује када је
њена надлежност уговорена у привредним споровима између домаћих и/или
страних привредних субјеката.
раду.

Арбитража Привредне коморе Србије је независна и самостална у свом
Одлука Арбитраже Привредне коморе Србије је коначна и извршна.

Организација, састав, поступак и начин рада Арбитраже Привредне
коморе Србије уређују се општим актом који доноси Скупштина Привредне
коморе Србије.
XII ОПШТИ АКТИ
Члан 32.
Привредна комора Србије и привредне коморе аутономних покрајина
имају статут, а регионалне привредне коморе и привредна комора главног
града имају одлуку о образовању.
Статутом привредних комора ближе се уређују права, обавезе и
одговорност чланова; задаци; облици рада и организовања; делокруг и
овлашћења органа и тела; састав, број чланова, начин избора и трајање
мандата чланова органа; начин управљања и одлучивања; садржај и начин
остваривања сарадње са надлежним државним органима и другим
организацијама; садржај и начин сарадње са привредним коморама и сличним
асоцијацијама у земљи и иностранству; јавност рада и обавештавање чланова;
начин обезбеђења средстава за рад; положај и задаци стручне службе;
поступак доношења и објављивања статута и других општих аката, као и друга
питања значајна за рад привредне коморе.
Статут Привредне коморе Србије објављује се у "Службеном гласнику
Републике Србије", као и у гласилу или на интернет страници Привредне
коморе Србије.
Статути уговорних привредних комора објављују се у њиховом гласилу
или на интернет страници привредне коморе.
Општи акти уговорних привредних комора морају бити у складу са
статутом.

XIII ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 33.
Средства за рад Привредне коморе Србије обезбеђују се од чланарине,
накнада за услуге и из других извора, у складу са законом.
Висину јединствене чланарине, основицу и стопу за обрачун, начин и
рокове плаћања чланарине, утврђује одлуком Скупштина Привредне коморе
Србије, уз консултације са привредним коморама аутономних покрајина,
водећи рачуна о економској снази чланова и равномерности регионалног
развоја, уз примену принципа солидарности међу члановима и поштовање
начела рационалности и економичности у пословању Привредне коморе Србије.
Правна лица која постају чланови Привредне коморе Србије у смислу
члана 10. став 2. овог закона, не плаћају чланарину годину дана од дана
оснивања.
Јединствена чланарина се уплаћује на рачун Привредне коморе Србије.
Средства за рад привредних комора аутономних покрајина обезбеђују
се из јединствене чланарине и из других извора. Начин и критеријуми
расподеле чланарине уређују се актом из члана 5. став 3. овог закона, тако да
висина прихода привредних комора аутономних покрајина, по основу
чланарине, не буде нижа од једне трећине укупне чланарине прикупљене од
њихових чланова који имају седиште на територији аутономних покрајина.
Актом из става 5. овог члана уређује се висина прихода привредних
комора аутономних покрајина по основу чланарина прикупљених од њихових
чланова који обављају делатност на територији аутономних покрајина.
Средства за рад регионалних привредних комора и привредне коморе
главног града обезбеђују се из јединствене чланарине, накнада за услуге, од
закупа, пројеката и из других извора.
Контрола наплате и трошења чланарине врши се на начин утврђен
општим актом Привредне коморе Србије.
Привредна комора Србије евентуални вишак прихода над расходима на
годишњем нивоу, користи искључиво за остваривање послова утврђених овим
законом и Статутом.
XIV ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ, ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И РЕВИЗИЈА
Члан 34.
Привредна комора Србије води пословне књиге, сачињава финансијске
извештаје и подлеже ревизији финансијских извештаја, у складу са прописима
о рачуноводству и ревизији.

Финансијски извештаји и извештаји о раду Привредне коморе Србије и
њених органа подносе се Скупштини на начин утврђен Статутом.
Одредбе ст. 1. и 2. овог члана сходно се примењују и на уговорне
привредне коморе.
XV ГРАНСКА УДРУЖЕЊА
Члан 35.
Ради заједничког унапређивања рада и пословања, усклађивања
посебних и заједничких интереса, предлагања мера за унапређење привредног
амбијента и побољшање услова пословања, чланови Привредне коморе Србије
се, према претежној делатности коју обављају, организују у гранска удружења,
у складу са Статутом.
XVI ОПШТА УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА
Члан 36.
Ради остваривања и заштите својих интереса и унапређења економског
положаја предузетника, као и ради разматрања и решавања питања од
заједничког интереса, предузетници се организују у општа удружења
предузетника.
Чланови општих предузетника су предузетници, као пословно способна
физичка лица која обављају делатност у циљу остваривања прихода,
регистрована у складу са законом.
Општа удружења предузетника оснивају се за подручја регионалних
привредних комора и привредне коморе главног града или за подручје једне
или више општина, и то за једну или више привредних делатности, у складу са
актом о оснивању.
Члан 37.
Акт о оснивању општег
оснивачкој скупштини и садржи:

удружења

предузетника

доноси

1) назив и седиште општег удружења;
2) подручје за које се оснива опште удружење;
3) привредну делатност за које се оснива опште удружење;
4) органе општег удружења.

се

на

Члан 38.
Скупштина општег удружења доноси статут.
Статутом општег удружења уређују се задаци удружења, органи и тела
удружења и њихов делокруг и састав, начин избора и време трајања мандата
чланова органа и тела удружења, права и дужности чланова удружења, начин
финансирања удружења, као и друга питања од значаја за рад удружења.
Члан 39.
Опште удружење има својство правног лица.
Опште удружење уписује се у регистар општих удружења који води
Привредна комора Србије.
Привредна комора Србије утврђује начин вођења регистра општих
удружења.
Члан 40.
Ради усаглашавања заједничких интереса и предлагања мера за
побољшање услова пословања и економског положаја предузетника, у
Привредној комори Србије може се образовати парламент предузетника, у
складу са Статутом.
Скупштина Привредне коморе Србије, одређује број и састав, као и
начин избора чланова парламента предузетника, у складу са Статутом.
VII ЈАВНОСТ РАДА
Члан 41.
Рад Привредне коморе Србије је јаван.
Јавност рада Привредне коморе Србије остварује се у складу са овим
законом и Статутом.
Јавност рада Привредне коморе Србије обезбеђује се на следећи начин:
1) одржавањем јавних седница органа и тела;
2) редовним информисањем чланова и јавности о раду;
3) објављивањем одлука органа коморе;
4) сарадњом са средствима јавног информисања;
5) издавањем брошура, часописа и других публикација;
6) на друге начине ближе дефинисане општим актима.

XVIII НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА
Члан 42.
Надзор над применом овог закона врши министарство надлежно за послове
привреде.
XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Привредна комора Србије и привредне коморе аутономних покрајина
ускладиће своје статуте са одредбама овог закона у року од три месеца од дана
ступања на снагу овог закона, а организацију, друга општа акта и органе
ускладиће са одредбама овог закона у року од дванаест месеци од дана
ступања на снагу овог закона.
Ако Скупштина Привредне коморе Србије или скупштине привредних
комора аутономних покрајина на две узастопне заказане седнице не донесу
статуте привредних комора у складу са овим законом, привремене статутарне
одлуке донеће управни одбори ових привредних комора.
Члан 44.
Акт из члана 8. став 7. овог закона, министар надлежан за послове
привреде ће донети у року од 3 месеца од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 45.
Чланови Скупштине, Управног и Надзорног одбора, председници,
потпредседници и генерални секретари Привредне коморе Србије и привредних
комора аутономних покрајина, остају чланови ових органа, односно на
функцијама, до избора нових.
Члан 46.
Регионалне привредне коморе и Привредна комора Београда,
организоване у складу са Законом о привредним коморама ("Службени гласник
РС", бр. 65/01, 36/09 и 99/11 - др. закон), могу се припојити Привредној
комори Србије уколико:
1) испуне критеријуме утврђене одлуком коју, у року од тридесет дана
од дана ступања на снагу Статута Привредне коморе Србије, доноси Управни
одбор Привредне коморе Србије;
2) донесу одлуку о припајању Привредној комори Србије, у року од
девет месеци од дана ступања на снагу овог закона;

3) Управни одбор Привредне коморе Србије донесе одлуку о
прихватању припајања, у року од 30 дана од дана доношења одлуке о
припајању из тачке 2) овог члана;
4) закључе уговор о припајању Привредној комори Србије, у року од 30
дана од дана доношења одлуке из тачке 3) овог члана.
Привредна комора Србије образује једну или више регионалних
привредних комора, односно привредну комору главног града, у року од 30
дана од дана закључивања уговора о припајању. Права, обавезе, имовину и
средства, као и документацију и послове регионалних привредних комора,
односно Привредне коморе Београда, уколико се припоје Привредној комори
Србије, преузима Привредна комора Србије.
Право својине на непокретној имовини регионалних привредних комора
и Привредне коморе Београда које се, у складу са одредбама овог члана
припоје Привредној комори Србије, даном припајања прелазе у имовину
Привредне коморе Србије.
Право коришћења на непокретној имовини регионалних привредних
комора и Привредне коморе Београда на имовини у јавној својини, које се, у
складу са одредбама овог члана припоје Привредној комори Србије, даном
припајања прелазе у право коришћења Привредне коморе Србије.
Привредна комора Србије не може располагати имовином из става 3.
овог члана без претходно прибављеног мишљења парламената привредника
регионалних привредних комора, односно привредне коморе главног града.
Запослени у регионалним привредним коморама и Привредној комори
Београда, које се у складу са одредбама овог члана припоје Привредној комори
Србије, постају запослени Привредне коморе Србије регистрацијом припајања
и распоређују се на рад у регионалне привредне коморе у седиштима
регионалних привредних комора пре припајања, односно у привредној комори
главног града.
Регионалне привредне коморе, односно Привредна комора Београда,
уколико се не припоје Привредној комори Србије, дужне су да ускладе своју
организацију, органе и опште акте као уговорне привредне коморе из члана 6.
овог закона, у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Регионалне привредне коморе и Привредна комора Београда престају да
постоје уколико не изврше усклађивање у прописаном року. Уколико
регионалне привредне коморе и Привредна комора Београда престану да
постоје, јер нису извршиле усклађивање у прописаном року, односно уколико
престану да постоје из других разлога, ликвидациони остатак се преноси
Привредној комори Србије.
Члан 47.
Привредне коморе према делатностима, организоване у складу са
Законом о привредним коморама ("Службени гласник РС", бр. 65/01, 36/09 и
99/11 - др. закон), дужне су да ускладе своју организацију, органе и опште

акте као уговорне привредне коморе из члана 6. овог закона, у року од 12
месеци од дана ступања на снагу овог закона. Уколико привредне коморе
према делатностима не изврше усклађивање у прописаном року, престају да
постоје.
Члан 48.
До усклађивања са овим законом организације, аката и органа,
постојеће привредне коморе организоване у складу са Законом о привредним
коморама ("Службени гласник РС", бр. 65/01, 36/09 и 99/11 - др. закон) и
њихови органи настављају да раде на начин и под условима под којима су
основани.
Члан 49.
Општа удружења предузетника организована у складу са Законом о
привредним коморама ("Службени гласник РС", бр. 65/01, 36/09 и 99/11 - др.
закон), настављају да раде у складу са овим законом.
Привредна комора Србије донеће акт о начину вођења регистра општих
удружења предузетника из члана 39. став 3. овог закона у року од три месеца
од дана ступања на снагу овог закона.
Општа удружења предузетника обавезна су да поднесу пријаву за упис
у регистар из члана 39. став 2. овог закона у року од шест месеци од дана
ступања на снагу овог закона.
За пријаву за упис у регистар, из става 3. овог члана, не плаћа се
накнада.
Уколико општа удружења предузетника не поднесу пријаву на начин и
у року у складу са ставом 3. овог члана, престају да постоје, тако што се
спроводи поступак ликвидације.
Члан 50.
Привредна комора Србије и привредне коморе аутономних покрајина на
дан ступања на снагу овог закона стичу, у складу са овим законом, право
својине на непокретностима (зградама и другим објектима, грађевинском и
другом земљишту) у јавној својини, на којима на дан ступања на снагу овог
закона, право коришћења или друго имовинско право имају Привредна комора
Србије и привредне коморе аутономних покрајина, а које је уписано у регистру
непокретности.
Право својине из става 1. овог члана уписује се у регистар
непокретности на основу захтева Привредне коморе Србије, односно
привредних комора аутономних покрајина, уз који се доставља доказ о томе да
је на дан ступања на снагу овог закона у корист Привредне коморе Србије и
привредне коморе аутономних покрајина било уписано право коришћења,
односно друго имовинско право.

закона.

Упис права својине из става 1. овог члана извршиће се на основу овог

Привредна комора Србије ће непокретности из става 1. овог члана
искључиво користити у функцији обављања своје делатности.
У случају престанка рада Привредне коморе Србије непокретности се
враћају у јавну својину, односно постају непокретности у јавној својини
Републике Србије.
Члан 51.
Даном ступања на снагу овог закона Суд части Привредне коморе
Србије, Привредне коморе Београда и судови части регионалних привредних
комора настављају са радом у складу са статутом комора и овим законом, а
судови части регионалних привредних комора и Привредне коморе Београда,
које се, у складу са овим законом припоје Привредној комори Србије, престају
да постоје тим даном, уз уступање предмета Суду части Привредне коморе
Србије.
Стални избрани суд Привредне коморе Србије у року од девет месеци
од дана ступања на снагу овог закона престаје да постоји, уз уступање
предмета Арбитражи Привредне коморе Србије.
Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије ускладиће
своју организацију и назив у складу са чланом 31. овог закона у року од девет
месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 52.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о
привредним коморама ("Службени гласник РС", бр. 65/01, 36/09 и 99/11 - др.
закон), осим одредаба чл. 8, 9. и 21, које важе до 1. јануара 2017. године.
XX СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Члан 53.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије", осим одредаба чл. 10. и 33. овог
закона, које се примењују од 1. јануара 2017. године.

