Закон о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре
Члан 1.
У Закону о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
(„Службени гласник РС”, бр. 99/11 и 83/14), у члану 2. тачка 13) после
речи: „промет” додају се запета и речи: „a у вези су са подацима и
документима који су предмет регистрације”.
Члан 2.
У називу члана 4. реч: „Сходна” замењује се речју: „Супсидијарна”.
После става 1. додаје се став 2, који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, ако надлежни регистратор или
другостепени орган поништи коначну, односно правноснажну одлуку
надлежног регистратора, не уклањају се правне последице које је
поништена одлука произвела.”.
Члан 3.
После члана 5. додаје се назив члана и члан 5а, који гласе:
„Лице овлашћено за подношење пријаве
Члан 5а
Лице овлашћено за подношење пријаве је:
1) лице овлашћено за заступање правног лица;
2) законом овлашћено лице за регистрацију података прописаних законом;
3) оснивач у поступку оснивања привредног друштва;
4) физичко лице које се региструје или је регистровано као предузетник.
Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, лице овлашћено за подношење
пријаве:
1) за регистрацију преноса удела у привредном друштву може бити и
стицалац односно преносилац удела;
2) за регистрацију оставке лица овлашћеног за заступање може бити и лице
које даје оставку.”.
Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
„Члан 8.
Упис забележбе врши се на основу пријаве или по службеној дужности, ако
регистратор дође до сазнања о чињеницама и документима који су од

значаја за правни промет, а у вези су са подацима и документима који су
предмет регистрације.
Ако оцени да чињенице и документа нису од значаја за правни промет или
нису у вези са подацима и документима који су предмет регистрације,
регистратор у року од пет радних дана од дана подношења пријаве решењем
одбија пријаву.
Ако нису испуњени услови за упис забележбе података и докумената који су
као предмет забележбе прописани посебним прописом, регистратор доноси
одлуку у складу са чланом 17. став 2. овог закона.ˮ.
Члан 5.
У члану 9. став 1. после речи: „непосредно” додају се речи: „у папирној или
електронској форми”, a реч: „поштом” замењује се речима: „путем поште”.
У ставу 2. реч: „поштом” замењује се речима: „путем поште”.
Члан 6.
У члану 10. став 1. реч: „суˮ замењује се речју: „јеˮ.
Члан 7.
Члан 11. мења се и гласи:
„Члан 11.
Електронска пријава Агенцији подноси се путем корисничке апликације за
пријем електронске пријаве којом се обезбеђује пријем електронских
докумената и доказа о уплати накнаде за регистрацију.
Потписивање електронске пријаве и докумената, као и овера електронских
докумената, врши се у складу са прописима којима се уређује електронски
потпис и електронски документ.
Валидација квалификованог електронског потписа на пријави из става 1.
овог члана врши се према времену пријема пријаве.
Валидација квалификованог електронског потписа на документима који се
прилажу уз пријаву из става 1. овог члана врши се према времену
учитавања докумената у корисничку апликацију, осим у случају када су
документа снабдевена квалификованим електронским временским жигом.
У тренутку валидације квалификованог електронског потписа из ст. 3. и 4.
овог члана Агенција ће чињеницу валидности тог потписа потврдити
квалификованим електронским временским жигом.ˮ.
Члан 8.
Члан 14. мења се и гласи:
„Члан 14.

По пријему пријаве регистратор проверава да ли су испуњени услови за
регистрацију, и то:
1) да ли је надлежан за поступање по пријави;
2) да ли је пријава поднета од стране лица овлашћеног за подношење
пријаве и да ли је потписана у складу са овим законом;
3) да ли је податак или документ предмет регистрације;
4) да ли је податак или документ чија се регистрација захтева већ
регистрован;
5) да ли пријава садржи податке и чињенице потребне за регистрацију;
6) да ли су уз пријаву приложени прописани документи, чија је садржина и
форма одређена законом;
7) да ли су чињенице из пријаве сагласне чињеницама из докумената
приложених уз пријаву и подацима који су регистровани у регистру који
поступа по пријави, односно са подацима регистрованим у надлежном
регистру, а који су јавно доступни;
8) да ли је у регистру који поступа по пријави под истим називом већ
регистровано друго правно лице или предузетник или је већ поднета пријава
за регистрацију под истим називом или је назив већ резервисан у складу са
овим законом, односно да ли је назив одређен у складу са законом;
9) да ли је уз пријаву приложен доказ о уплати накнаде за вођење поступка
регистрације на основу кога се може утврдити да је уплаћена накнада на
текући рачун Агенције;
10) да ли је пријава поднета у законом прописаном року, ако је рок услов за
регистрацију;
11) да ли је пријава из члана 17. став 3. овог закона поднета у прописаном
року;
12) да ли је регистрација податка или документа у супротности са посебним
законом;
13) да ли је регистрација податка или документа у супротности са актом
надлежног органа донетим у складу са законом.ˮ.
Члан 9.
Члан 15. мења се гласи:
„Члан 15.
Регистратор решењем одлучује о пријави у року од пет радних дана од дана
пријема пријаве.

Ако је електронска пријава поднета нерадног дана, сматра се да је поднета
првог наредног радног дана од када почиње да тече рок из става 1. овог
члана.ˮ.
Члан 10.
Члан 17. мења се гласи:
„Члан 17.
Ако утврди да нису испуњени услови за регистрацију из члана 14. став 1.
тач. 1), 3), 4), 10), 11), 12) и 13) овог закона, регистратор доноси решење
којим одбацује пријаву.
Ако нису испуњени услови за регистрацију из члана 14. став 1. тач. 2), 5),
6), 7), 8) и 9) овог закона, регистратор доноси решење којим одбацује
пријаву и утврђује који услови за регистрацију нису испуњени.
Ако подносилац пријаве у року од 30 дана од дана објављивања решења из
става 2. овог члана поднесе нову регистрациону пријаву, уз позивање на
број решења којим је ранија пријава одбачена и отклони све утврђене
недостатке, за вођење поступка регистрације плаћа половину прописаног
износа накнаде за регистрацију.
Право на плаћање умањеног износа накнаде из става 3. овог члана
подносилац пријаве може остварити једном.
Уз пријаву из става 3. овог члана подносилац пријаве дужан је да приложи
само недостајућу, односно уредну документацију ради отклањања
недостатака утврђених решењем из става 2. овог члана.ˮ.
Члан 11.
У члану 23. став 1. речи: „пет дана”, замењују се речима: „пет радних дана”,
а реч: „закључак” замењује се речју: „решење”.
Члан 12.
У члану 24. став 3. брише се.
У досадашњем ставу 4, који постаје став 3. реч: „отправак” замењује се
речима: „достављање отправка”.
Члан 13.
У члану 25. став 1. мења се и гласи:
„Против одлуке регистратора, лице овлашћено за подношење пријаве може
да поднесе жалбу министру надлежном за одлучивање о жалби, преко
Агенције, у року од 30 дана од дана објављивања одлуке.”.
Члан 14.
У члану 28. став 3. речи: „пет дана”, замењују се речима: „пет радних дана”,
а после речи: „пријема” додаје се реч: „уредне”.

Члан 15.
У члану 29. после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Одлука о жалби доставља се регистратору који је дужан да ту одлуку
достави странци у року од осам дана од дана пријема.”.
Члан 16.
У члану 30. став 1. речи: „6 месеци” замењују се речима: „12 месеци”.
У ставу 4. речи: „у складу са одредбама чл. 25–29. овог закона” бришу се.
Члан 17.
Назив члана 31. и члан 31. бришу се.
Члан 18.
У члану 34. став 1. мења се и гласи:
„На ништавост регистрације предузетника сходно се примењују одредбе
члана 33. ст. 1–3. овог закона.”.
Члан 19.
После члана 34. додаје се назив члана и члан 34а, који гласе:
„Брисање регистрације оснивања и промене регистрованих података
на основу одлуке другостепеног органа о поништавању, односно
укидању коначне одлуке надлежног регистратора
Члан 34а
Ако се коначним управним актом другостепеног органа донетим у складу са
одредбама закона којим се уређује општи управни поступак које се односе
на поништавање и укидање коначног решења, поништи, односно укине
одлука надлежног регистратора о регистрацији оснивања привредног
друштва или предузетника, а подносилац пријаве у поновном поступку не
уреди пријаву, односно не отклони недостатке, на које му укаже надлежни
регистратор или ако такве недостатке није могуће отклонити, надлежни
регистратор ће по службеној дужности регистровати забележбу коначног
управног акта другостепеног органа и покренути поступак принудне
ликвидације привредног друштва, односно брисати предузетника чије је
оснивање поништено.
Ако се конaчним упрaвним aктом другостепеног оргaнa донетим у склaду са
одредбама закона којим се уређује општи управни поступак које с е односе
на поништавање и укидање коначног решења, поништи, односно укине
одлукa нaдлежног регистрaторa о регистрaцији промене подaтака и
докумената, a подносилaц пријaве у поновном поступку не уреди пријaву,
односно не отклони недостaтке нa које му укaже нaдлежни регистрaтор или
aко тaкве недостaтке није могуће отклонити, нaдлежни регистрaтор ће по
службеној дужности регистровaти зaбележбу конaчног упрaвног aктa

другостепеног оргaнa и успостaвити претходно регистровaно стање, осим
ако на основу касније поднете регистрационе пријаве није регистрована
промена истог податка.”.
Члан 20.
У члану 36. став 1, члану 37. став 2. и члану 40. ст. 1. и 3. речи: „пет дана”
у одређеном падежу, замењују се речима: „пет радних дана” у
одговарајућем падежу.
У члану 38. став 1. речи: „два дана” замењују се речима: „два радна дана”.
Члан 21.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

