
 

36. 
ПРЕПОРУКА 

 

Преношење јавних овлашћења за вођење Регистра установа, осим војних установа, са 

трговинских судова на Агенцију за привредне регистре 

регулаторно тело 
(надлежно за спровођење) 

Министарство правде 

Министарство економије и регионалног развоја 

Пропис који треба 

изменити 

 Закон о јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91 и 71/94) 

 Закон о судским таксама (Службени гласник РС", бр. 28/94, 53/95, 16/97, 9/2002, 29/2004, 

61/2005 и 31/2009) 

 Закон о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009) 

 Закон о регистрацији привредних субјеката ("Сл. гласник РС", бр. 55/04 и 61/05) 

Такође треба ставити ван снаге следеће прописе: 

 Закон о поступку за упис у судски регистар Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ", бр. 80/94. 

Види: чл. 64. Уставне повеље - СЛ СЦГ, 1/2003-1. Не примењије се од 31.12.2004. године на 

регистрацију привредних субјеката - види: чл. 88. Закона - РС, 55/2004-35.  

 Уредба о упису у судски регистар објављена у "Службеном листу СРЈ", бр. 1/97, 5/97 и 13/2002. Не 

примењије се од 31.12.2004. године на регистрацију привредних субјеката - види: чл. 88. Закона - РС, 

55/2004-35. 

 Одлука о ближим условима за упис у судски регистар права за вршење послова спољнотрговинског 

промета објављена у "Службеном листу СФРЈ", бр. 40/86, 45/86, 72/86 и 3/87.  

начин спровођења  Подношење Влади Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавним службама, којим ће се 

прописти да Регистар установа води Агенција за привредне регистре; 

 Подношење Влади Нацрта закона о изменама и допунама Закона о судским таксама, којим ће се 

прописати брисање одредби везаних за таксе за упис у судски регистар; 

 Подношење Влади Нацрта закона о изменама и допунама Закона о култури, којим ће се брисати 

одредба која прописује да Регистар установа води суд; 

 Подношење Влади Нацрта закона о изменама и допунама Закона о регистрацији привредних 

субјеката, којим ће се регулисати регистрација установа. 

рок за спровођење  31.03.2010. године 

подносилац иницијативе  Агенција за привредне регистре;  

Трговински суд у Београду 

Министарство одбране 
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нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

Закон о изменама и допунама закона о јавним службама  

објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 42/91 и 71/94.  

 

Члан 1. 

У члану 1. Закона о јавним службама (Сл. гласник РС бр. 42/91 и 71/94), после става 2. 

додаје се нови став 3. који гласи: 

„Одредбе овог закона не односе се на војне установе“. 

 

Члан 2. 

У члану 15. став 2., речи: „судски регистар“ замењују се речима: „Регистар установа“. 

У ставу 2. речи: „судски регистар“ замењују се речима: „Регистар установа“ 

Додају се нови ставови 3. и 4. који гласе: 

„Регистар установа, осим војних установа, води се на начин и у складу са прописима 

којима се уређује регистрација привредних субјеката. 

Регистар установа води Aгенција за привредне регистре, као поверени посао преко 

Регистратора.“ 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Републике Србије. 

 

Закон о изменама и допунама закона о судским таксама  

"Службени гласник РС", бр. 28/94, 53/95, 16/97, 9/2002, 29/2004, 

61/2005 и 31/2009  

 

Члан 1. 

Брише се IVa глава Закона о судским таксама (Сл гласник РС бр. 28/94, 53/95, 16/97, 9/2002, 

29/2004, 61/2005 и 31/2009. 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Републике Србије. 
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Закон о изменама и допунама закона о култури 

"Сл. гласник РС", бр. 72/2009 

Члан 1. 

У наслову изнад члана 31. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009), реч: 

„судски“ брише се. 

У члану 31., брише се реч: „судски“, а реч: „регистар“ замењује се речима: „Регистар 

установа“ 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Републике Србије. 

 

НАПОМЕНА У ВЕЗИ ЗАКОНА О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА: 

Препорука је Јединице за свеобухватну реформу да се изврши свеобухватна 

измена Закона о регистрацији привредних субјеката којом би се на јединствен начин 

уредило вођење свих регистара у надлежности Агенције за привредне регистре.  

 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

Регистар установа у складу са Законом о јавним службама воде трговински судови. Регистар установа се води по 

територијалном принципу, те не постоји јединствена централизована електронска база података о установама. Такође, 

није обезбеђен електронски приступ овом регистру, што отежава приступ подацима од значаја за Републику Србију. 

Судски регистар се води искључиво у папирном облику.  

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Преношење надлежности за вођење Регистра установа на АПР би довело до значајних уштеда, с обзиром да АПР 

поседује људске и техничке ресурсе за вођење електронских регистара, те значајно искуство у успостављању регистара 

као јединствених централизованих електронских база података. 

Успостављањем интегрисане базе података  о установама државни органи и институције имаће обезбеђене потпуне, 

прецизне, правовремене и упоредиве податке и информације из једног извора за анализу, дијагностицирање и креирање 

фискалне и монетарне политике и одговарајућих секторских политика као и за њихов свакодневни рад. 

Применом система регистрације привредних субјеката и на регистар установа као централизоване електронске базе 



података у великој мери би се допринело економичности и ефикасности и транспарентности начина вођења овог 

регистра. 

 

ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

Оснивањем Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција) од 2005. године, спроведена је успешна 

реформа система регистрације привредних субјеката у Републици Србији. Усвајањем Закона о привредним друштвима 

(Службени гласник РС, број: 125/04 године) и успостављањем Регистра привредних субјеката (Службени гласник РС, 

бр. 55/04, 61/05) успостављен је законодавни оквир за реформу компанијског права у Републици Србији,а почев од 31. 

децембра 2004. године извршен је прелаз са судског начина вођења регистара привредних субјеката на административно 

ефикаснији, електронски и централизован начин вођења регистара у оквиру Агенције. 
 

Овакав систем регистрације се од почетка рада Агенције показао као веома успешан, што је допринело да Србија у 

извештају Светске банке „Doing bussines“ буде оцењена као лидер у реформама, што је допринело стварању повољнијег 

институционалног амбијента за пословање привредних субјеката. 
 

Агенција има надлежност да, као поверени посао, води следеће регистре: 

1. Регистар привредних субјеката,  

2. Регистар заложног права на покретним стварима и правима,  

3. Регистар финансијског лизинга,  

4. Регистар јавних гласила,  

5. Регистар удружења,  

6. Регистар страних удружења,  

7. Регистар мера и подстицаја регионалног развоја,  

8. Регистар комора,  

9. Регистар туризма. 

У оквиру Агенције, сви регистри се воде као јавне, јединствене, централне, електронске базе података. У вођењу 

регистара Агенција електронским путем размењује податке са више релеватних државних институција (Републички 

завод за статистику, Републички фонд ПИО, РЗЗО, Пореска управа, Народна банка Србије). 

Агенција поседује потребне материјалне ресурсе и потребно искуство и знање у формирању и вођењу регистара као 

електронских база те се по том основу показала као лидер у југоисточној Европи у овој области. 

Преношење надлежности за вођење Регистра установа на АПР би довело до значајних уштеда, с обзиром да АПР 

поседује људске и техничке ресурсе за вођење електронских регистара, те значајно искуство у успостављању регистара 



као јединствених централизованих електронских база података. 

Преношење надлежности за вођење Регистра удружења на АПР би такође омогућило ослобађање одређених 

ресурса у трговинским судовима, који би могли да се у потпуности посвете вођењу судских поступака, што је основна 

надлежност судова. 

Успостављањем интегрисане базе података  о установама државни органи и институције имаће обезбеђене потпуне, 

прецизне, правовремене и упоредиве податке и информације из једног извора за анализу, дијагностицирање и креирање 

фискалне и монетарне политике и одговарајућих секторских политика као и за њихов свакодневни рад. 

Применом система регистрације привредних субјеката и на регистар установа као централизоване електронске базе 

података у великој мери би се допринело економичности и ефикасности и транспарентности начина вођења овог 

регистра. 

 ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 
 

ЗАКОН О ЈАВНИМ СЛУЖБАМА 

Члан 1. 

Јавном службом у смислу овог закона сматрају се установе, предузећа и други облици организовања утврђени 

законом, који обављају делатности односно послове којима се обезбеђује остваривање права грађана односно 

задовољавање потреба грађана и организација, као и остваривање другог законом утврђеног интереса у одређеним 

областима. 

Грађани могу обављати одређене делатности, односно послове из става 1. овог члана, у складу са законом. 

ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА НЕ ОДНОСЕ СЕ НА ВОЈНЕ УСТАНОВЕ. 

 

Члан 15.  

Установа је правно лице.  

Установа се уписује у судски регистар РЕГИСТАР УСТАНОВА, кад надлежни орган управе утврди да су 

испуњени услови за почетак рада и обављање делатности који су утврђени законом.  

Уписом у судски рРегистар УСТАНОВА, установа стиче својство правног лица.  

РЕГИСТАР УСТАНОВА, ОСИМ ВОЈНИХ УСТАНОВА, ВОДИ СЕ НА НАЧИН И У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА 

КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ РЕГИСТРАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА. 

РЕГИСТАР УСТАНОВА ВОДИ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ КАО ПОВЕРЕНИ ПОСАО ПРЕКО 

РЕГИСТРАТОРА. 

 



ЗАКОН О СУДСКИМ ТАКСАМА 

IVа УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР 

1. Пријаве 

Тарифни број 22а 

За сваку пријаву за упис у судски регистар, плаћа се 590 динара. 

Напомена: 

Ако се једном пријавом тражи више уписа за исти субјекат уписа плаћа се само једна такса из овог тарифног 

броја. 

2. Упис у судски регистар 

Тарифни број 22б 

(1) За решење донето по пријави за упис оснивања субјекта уписа плаћа се 1.900 динара. 

(2) За решења донета по пријавама за остале врсте уписа који нису наведени у ставу (1) овог тарифног броја 

плаћа се 590 динара. 

(3) За жалбу на решење донето у поступку уписа из ст. (1) и (2) овог тарифног броја плаћа се 590 динара. 

(4) За захтев за брисање уписа из судског регистра плаћа се 590 динара. 

(5) За решење по захтеву за брисање уписа плаћа се 590 динара. 

Напомена: 

Ако се једним поднеском тражи више уписа, плаћа се такса за сваки упис посебно. 

3. Објављивање 

Тарифни број 22в 

За достављање уписаних података ради објављивања у службеном гласилу плаћа се 390 динара. 

Напомена: 

За објављивање података чије је уписивање тражено једним поднеском, плаћа се само једна такса из овог тарифног 

броја. 

ЗАКОН О КУЛТУРИ 

У п и с  у  с у д с к и  р е г и с т а р  

Члан 31. 

Установа стиче својство правног лица уписом у судски Регистар УСТАНОВА. 

 


