Ha основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник PC”, бр.
61/06 – пречишћени текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11,30/1 и 76/14),
Министарство финансија објављује
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ХИПОТЕЦИ
Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на предлог Министарства
финансија, на седници одржаној дана 3. децембра 2014. године, Закључком 05 Број: 01115489/2014 од 3. децембра 2014. године, одредио је спровођење јавне расправе о Нацрту
закона о изменама и допунама Закона о хипотеци као и Програм јавне расправе, сагласно
којем је Министарство финансија спровело јавну расправу.
Јавна расправа спроведена је у периоду од 4. до 23. децембра 2014. године. Текст
Нацрта закона о изменама и допунама Закона о хипотеци (у даљем тексту: Нацрт закона)
био је постављен на сајту Министарства финансија и на порталу е-управе. Јавним позивом
за учешће на јавној расправи, позвани су сви грађани као и стручна јавност да примедбе,
прелоге и сугестије на текст Нацрта закона, доставе Министарству финансија, Београд,
Кнеза Милоша 20, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и
допунама Закона о хипотеци” или електронским путем на e-mail адресу:
milena.kovacevic@mfin.gov.rs. и dejan.hadzic@mfin.gov.rs.
У назначеном року, Министарству финансија су електронском поштом достављене
примедбе, предлози и сугестије од: Жељка Јововића, др Милана Париводића, Нафтне
индустрије Србије, Alpha Banke, Banca Intesa, Societe Generale banke, Raiffeisen banke
USAID BEP.
Након назначеног рока, електронском поштом достављене су примедбе, предлози и
сугестије AmCham-a.
Већина примедби, предлога и сугестија се односи на неколико чланова Нацрта
закона, а тичу се следећег: да у основном закону остане члан предложен за брисање, који
се тиче накнадног уговора (члан 27. постојећег закона), нејасноће и потребе за
прецизирањем одредаба чл. 7, 15, 41, 44, постојећег закона, односно новог члана 20а.
Одређен број пристиглих примедби, предлога и сугестија се односио на одредбе
постојећег Закона о хипотеци које нису предмет Нацрта закона, док један број сугестија
представља правнотехничку редакцију текста.
Радна група за израду Нацрта закона размотрила је све пристигле примедбе,
предлоге и сугестије, и у коначан текст Нацрта закона, који ће бити пуштен у процедуру
за усвајање на Влади, укључила све оне које су у складу са циљевима доношења закона,
имајући у виду ограниченост броја чланова који могу да се мењају у складу са
Једиственим методолошком правилима за израду прописа.

