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ПРЕПОРУКА 4. Обезбедити издавање електронских извода о подацима регистрованим у Регистру 

привредних субјеката Агенције за привредне регистре 

5. Идентификовати процедуре у којима се може укинути обавеза достављања извода из 

Регистра привредних субјеката и предложити или усвојити пропис којим ће се та 

обавеза укинути 

регулаторно тело 
(надлежно за спровођење) 

Министарство економије и регионалног развоја 

Агенција за привредне регистре 

начин спровођења  Подношење Влади предлога измене Уредбе о висини накнаде за регистрацију података у 

регистар привредних субјеката и за друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре, у 

погледу прописивања нижих накнада за издавање електронског извода потписаног 

квалификованим електронским потписом. 

 Обезбедити пуну примену начела доступности из члана 3. Закона о регистрацији привредних 

субјеката, према коме се приступ Регистру привредних субјеката обезбеђује електронским 

путем и на други прописани начин, ради регистрације, увида у Регистар и издавања извода из 

Регистра. 

 Обезбедити пуну примену Закона о електронском потпису и Закона о електронском документу. 

 

Пропис чија се измена 

предлаже 

Уредба о висини накнаде за регистрацију података у регистар привредних субјеката и за друге 

услуге које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 109/2005) 

рок за спровођење  Препорука 4. 01.02.2010. године 

Препорука 5. 30.06.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

Уредба о изменама Уредбе о висини накнаде за регистрацију података у регистар привредних 

субјеката и за друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре  

 

Члан 1. 

Мења се члан 6. став 1. Уредбе о висини накнаде за регистрацију података у регистар 

привредних субјеката и за друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник 

РС", бр. 109/2005), тако што се после тачке 1) додаје нова тачка 2) и 3), које гласе: 

„2) за издавање електронског извода потписаног квалификованим електронским потписом 

780,00 динара; 

3) за издавање података о привредним субјектима у електронској форми преко сервиса који 

обезбеђује Агенција, 20 динара по привредном субјекту“ 

Досадашње тачке 2. до 4. постају тачке 4. до 6. 



Став 2. брише се. 

Члан 2. 

Мења се члан 11. став 1. Уредбе о висини накнаде за регистрацију података у регистар 

привредних субјеката и за друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник 

РС", бр. 109/2005), тако што се после тачке 1) додаје нова тачка 2) која гласи: 

„2) за издавање електронског извода потписаног квалификованим електронским потписом 

180,00 динара.“ 

Досадашње тачке 2. до 4. постају тачке 3. до 5. 

 

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 
подносилац иницијативе  Анонимни предлагач 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

Извод из Агенције за привредне регистре се тражи као доказ у 55 разних поступака и процедура пред државним органима. 

На годишњем нивоу Агенција за привредне изда око 100.000 извода, што представља трошак за привреду од око 164 

милиона динара (око 1,76 милиона евра). 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Усвајањем препоруке којом би се омогућило издавање електронских извода по 50% нижој цени, привреда би на 

годишњем нивоу, могла да уштеди укупан износ од 82.000.000,00 динара. 

Омогућавање издавања електронског извода у целости се поклапа са увођењем е-управе у пословање државних органа и 

комуникацију са стравнкама којима се пружају услуге.  

То уједно с друге стране значи да свако заинтересовано лице може на веома ефикасан и једноставан начин добити 

тражени докуменат уз минималан утрошак времена и по знатно повољнијој цени коштања услуге.  

Овим поступком се врши фаворизовање електронског начина пословања, а остварује се пуна примена института 

електронског потписа и електронског документа.  

 



 ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Усвајањем прописа којим се уређује електронски потпис и електронски документ, створени су предуслови за 

електронску комуникацију између државних органа и корисника њихових услуга, па су створени услови за издавање 

електронских извода од стране Агенције за привредне регистре. С обзиром да у поступку издавања електронских извода, 

Агенција има мање трошкове него у поступку издавања извода у папирној форми (краће време, одсуство утрошка 

материјала, трошкови експедиције), могуће је смањити цену издавања електронских извода. На овај начин би се обезедила и 

пуна примена начела доступности из члана 3. Закона о регистрацији привредних субјеката, према коме се приступ Регистру 

привредних субјеката обезбеђује електронским путем и на други прописани начин, ради регистрације, увида у Регистар и 

издавања извода из Регистра. 

Поред наведеног било би потребно да се са сигурношћу утврди у којим је поступцима неопходно прибављати изводе 

у форми јавне исправе (препорука је да су то поступци где могу да постоје контрадикторни интереси учесника поступка), а 

у којим је поступцима могуће поштујући принципе и начела прописане чл. 3. Закона о регистрацији привредних субјеката 

поступак спровести без прибављања извода (било у електронској или папирној форми). 

Оваквим поступањима у целости би се применила прва два начела регистрације која су прописана чланом 3. Закона о 

регистрацији привредних субјеката, јавности, према којем су подаци из Регистра доступни заинтересованим лицима, без 

доказивања правног интереса и истинитости и савесности, према којем трећа лица, која се у правном промету поуздају у 

податке из Регистра, не сносе штетне правне последице које проистекну због нетачно регистрованог податка или због 

пропуштања регистрације податка и обезбедила примена института електронског потписа и електронског документа.  

Током инвентуре прописа, регулаторна тела су пописала 55 процедура у којима се тражи достављање извода из АПР. 

Имајући у виду да је Регистар привредних субјеката јавна електронска база података, доступна у сваком тренутку преко 

интернет странице АПР, потребно је у складу са важећим прописима (Закон о електронском потпису и Закон о електронском 

документу) обебзбедити пуну примену нових института позитивног права.  

У прилогу ове препоруке је текст прописа у којима је Јединица за спровођење идентификовала процедуре у којима се 

тражи извод из Регистра привредних субјеката. Потребно је да се регулаторна тела изјасне о следећем: 

1. да ли у оквиру њихових надлежности постоје и друге процедуре у којима је обавезно достављање извода из Регистра 

привредних субјеката, као и списак таквих процедура и означавање прописа у којима је та обавеза прописана; 

2. да измене или предложе измену прописа у којима је могуће увести категорију извода у електронској форми уз пуну 

примену Закона о електронском потпису и Закона о електронском документу или елиминисати обавезу прибављања 

извода из АПР, а да се на тај начин не утиче на права трећих лица у процедури (нпр. неравноправност страних и 

домаћих правних лица, ускраћивање могућности трећим лицима која учествују у поступку провере регуларности 

процедуре и сл.); 

 

 

 

 



Калкулација трошка админситративне процедуре – прибављање извода из АПР 

 

Административна процедура – прибављање извода из АПР 

Врста привредног 

субјекта 

 

Тарифа 

(у дин.) 

Време 

потребно 

да се 

обави 

процедура 

Трошак 

појединачне 

процедуре 

Додатни 

трошкови 

( у дин.) 

Укупан 

трошак 

појединачне 

процедуре 

(у дин.) 

Учесталост 

(у току 

године) 

Укупан 

трошак на 

нивоу 

привреде 

Привредно 

друштво 
262.84 2h 30мин 657,10 1.560,00 2.217,10 51.687 114.595.248 

Предузетник 262.84 2h 30мин 657,10 360,00 1.017,10 49.340 50.183.714 

Укупно       164.778.962 

 

Израчунавање трошкова процедуре када су ангажована лица стално запослена у предузећу – појашњење табеле по 

ставкама. 

 Тарифа је цена сата радника који обавља административну процедуру, и израчуната је као просек просечне зараде 

запослених  

 Време потребно за испуњавање административне обавезе је процењено на основу обављених интервјуа и њихове 

касније стандардизације. 

 Трошак појединачне процедуре представља збир тарифе и времена потребног да се обави процедура 

 Додатни трошак је административна такса АПР 

 Укупан трошак процедуре представља збир трошка појединачне процедуре и додатних трошкова 

 Учесталост представља укупан број издатих извода у 2008. години. према званичним статистичким подацима АПР. 

 Укупан трошак представља збир укупних трошкова помножен са учесталошћу процедуре на годишњем нивоу.  

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ УРЕДБЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПОДАТАКА У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

И ЗА ДРУГЕ УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

 

Члан 6.  
Накнада за издавање извода из Регистра, за издавање копија и за штампање докумената, износи, и то: 

1) за издавање извода о регистрованом податку 1.560,00 динара; 

2) ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ИЗВОДА ПОТПИСАНОГ КВАЛИФИКОВАНИМ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПОТПИСОМ 780,00 

ДИНАРА; 

3) ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОДАТАКА О ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ПРЕКО СЕРВИСА КОЈИ 

ОБЕЗБЕЂУЈЕ АГЕНЦИЈА, 20 ДИНАРА ПО ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ 

4) 2) за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 24,00 динара; 

5) 3) за штампање документа са интернет стране Агенције, по документу, 120,00 динара; 

6) 4) за издавање потврде да привредни субјект није регистрован у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је, у 

складу са законом, предмет регистрације 720,00 динара. 

Ако се изводи из тачке 1) овог члана преузимају у електронској форми, преко електронског сервиса који обезбеђује Агенција, накнада 

износи 20,00 динара по привредном субјекту. 

Члан 11. 
Накнада за издавање извода из Регистра, за издавање копија и за штампање докумената, износи, и то: 

1) за издавање извода о регистрованом податку 360,00 динара; 

2) ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ИЗВОДА ПОТПИСАНОГ КВАЛИФИКОВАНИМ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПОТПИСОМ 180,00 

ДИНАРА; 

3) 2) за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа, 24,00 динара; 

4) 3) за штампање документа са интернет стране Агенције, по документу, 120,00 динара; 

5) 4) за издавање потврде да предузетник није регистрован у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак износи 300,00 

динара. 

Ако се изводи из тачке 1) овог члана преузимају у електронској форми преко електронског сервиса који обезбеђује Агенција, 

накнада износи 20,00 динара по привредном субјекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОГ 1. 

 

СПИСАК ЗАКОНА У КОЈИМА СЕ ПРЕДВИЂА ОБАВЕЗА ДОСТАВЕ ИЗВОДА ИЗ ПРИВРЕДНОГ 

РЕГИСТРА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ 

 

Ред.бр НАЗИВ ЗАКОНА чл. у којима се предвиђа обавеза 

доставе извода из АПР 

1.  Закон о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС“, број 36/09) Чл.23  ст.2  тач. 1 

2.  Закон о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 90/07) Чл. 9  ст.3  тач.1 

Чл. 17  ст.4 тач.1 

Чл. 33  ст.2 тач.1 

Чл. 38  ст.4 тач.1 

Чл.45. ст.8. тач.1 

Чл. 52. ст.4 тач.1 

3.  Закон о донацијама и хуманитарној помоћи („Службени гласник РС“, бр. 53/2001, 

61/2001 - испр. и 36/2002 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон) 

 

Чл. 6 ст. 1 тач.3 

4.  Закон о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС“, број 46/06) Чл.10 ст. 7 тач.6 

Чл. 19 ст.2 

5.  Закон о извршном поступку („Службени гласник РС“, број 125/04) Чл. 257 ст. 1 тач.2 

6.  Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени 

гласник РС“, број 85/05) 

Чл. 19 ст.2 

7.  Закон о јавним складиштима за пољопривредне производе („Службени гласник 

РС“, број 41/09) 

Чл. 5 ст.2 тач.2 

8.  Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 

(„Службени гласник РС“, број 47/06) 

Чл. 83 ст.3 

Чл. 189 ст.2 

Чл. 253 ст.1 тач.7 

9.  Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08) Чл. 45 ст.1 тач.1 

10.  Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник 

РС“, бр. 20/09 и 72/09) 

Чл. 15 ст.2 

11.  Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09) Чл. 62 ст.3 тач.1 

Чл. 95 ст.2 тач.2 

 

 

 

 

 



 

 
ПРИЛОГ 2. 

 

СПИСАК УРЕДБИ У КОЈИМА СЕ ПРЕДВИЂА ОБАВЕЗА ДОСТАВЕ ИЗВОДА ИЗ ПРИВРЕДНОГ 

РЕГИСТРА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ 

 

 

Ред.бр НАЗИВ УРЕДБЕ чл. у којима се 

предвиђа обавеза 

доставе извода из 

АПР 

1.  Уредба о начину овлашћивања тела за оцењивање усаглашености, регистру овлашћених тела 

за оцењивање усаглашености, евиденцији о исправама о усаглашености, знацима 

усаглашености и телима за оцењивање усаглашености, као и условима за примену техничких 

прописа других држава („Службени лист СЦГ“, број 22/06) 

Чл.3  ст.1  тач. 2 

2.  Уредба о поступку за установљење географске ознаке порекла и признању својства 

овлашћеног корисника географске ознаке порекла („Службени лист СРЈ“, број 7/96) 

Чл.10  ст.2 

3.  Уредба о садржини и начину подношења захтева за издавање одобрења за спровођење 

концентрације („Службени гласник РС“, број 94/05) 

 

Чл.2 ст.1 тач.1 

4.  Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција ("Сл. гласник РС", бр. 

56/2006, 50/2007 и 70/2008) 

Чл.20 ст.4 тач.4 

 

5.  Уредба о условима за акредитовање за преглед радних еталона, мерила и узорака 

референтних материјала и надзору над прегледом радних еталона, мерила и узорака 

референтних материјала ("Сл. лист СРЈ", бр. 34/98) 

Чл.4 ст.1 тач.3 

6.  Уредба о условима за акредитовање, начину акредитовања и надзору над радом 

акредитованих предузећа и других правних лица ("Сл. лист СРЈ", бр. 42/97) 

Чл.5 ст.1 тач.1 

7.  Уредба о условима за испоруку природног гаса ("Сл. гласник РС", бр. 47/2006) Чл.4 ст.2 тач.1 

8.  Уредба о условима и начину интернационализације привредних друштава („Службени 

гласник РС“, број 17/09) 

Чл.14 ст.2 тач.1 

 

9.  Уредба о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и 

поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим 

маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића („Службени гласник РС“, бр. 

137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005 и 108/2006) 

Чл.8 ст.1 тач.1 

Чл.8 ст.2 тач.1 

Чл.8 ст.3. тач.1 

 



ПРИЛОГ 3. 

 

СПИСАК ПРАВИЛНИКА У КОЈИМА СЕ ПРЕДВИЂА ОБАВЕЗА ДОСТАВЕ ИЗВОДА ИЗ ПРИВРЕДНОГ РЕГИСТРА 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ 

 

 

Ред.бр НАЗИВ ПРАВИЛНИКА чл. у којима се предвиђа 

обавеза доставе извода из АПР 

1.  Правилник о издавању техничких дозвола - сертификата ("сл. гласник рс", бр. 34/2006) Чл.7  ст.2 тач.2 

Чл.9  ст.2 тач.2 

Чл.11 ст.2 тач.2 

Чл.13. ст.2 тач.2 

2.  Правилник о начину и условима пружања услуга и коришћења средстава националне службе за 

запошљавање ("Сл. гласник РС", бр. 31/2008 и 29/2009) 

 

Чл.103 ст.1 тач.1 

3.  Правилник о поступку издавања дозвола за јавне телекомуникационе мреже и јавне 

телекомуникационе услуге и вођењу регистра ("Сл. гласник РС", бр. 29/2006) 

Чл.13 ст.2 тач.1 

подтачка.2 

Чл.16 ст.1 тач.2 

4.  Правилник о поступку   техничког прегледа у области телекомуникација ("Сл. гласник РС", бр. 

34/2006) 

Чл.4 алинеја 1. 

5.  Правилник о садржини и форми проспекта и других докумената који се подносе ради издавања 

хартија од вредности ("сл. гласник рс", бр. 100/2006, 116/2006 и 71/2008) 

Чл.23 ст.1 тач.7 

6.  Правилник о садржини и форми захтева за утврђивање статуса професионалних инвеститора за 

одређена правна лица ("Сл. гласник РС", бр. 28/2007) 

Чл.4 ст.1 тач.1 

Чл.9 ст.1 тач.1 и 5 

7.  Правилник о садржини и обрасцу пријаве за учествовање у поступку доделе средстава за 

привлачење директних инвестиција ("Службени гласник РС", број 64/2006) 

Чл.2 ст.2 тач.4 

8.  Правилник о условима и поступку издавања одобрења јавном телекомуникационом оператору за 

повезивање домаће телекомуникационе мреже са телекомуникационом мрежом друге државе 

("Сл. гласник РС", бр. 94/2008) 

Чл.3 ст.1 тач.1 

9.  Правилник о условима и поступку   организовања и функционисања пензијских планова ("Сл. 

гласник РС", бр. 30/2006) 

Чл.10 ст.1 тач.2 

10.  Правилник о условима за издавање одобрења за јавне телекомуникационе мреже и садржају 

одобрења ("Сл. гласник РС", бр. 94/2008) 

Чл.7 ст.2  алинеја 1 

11.  Правилник о условима за пружање интернет услуга и осталих услуга преноса података и садржају 

одобрења ("Сл. гласник РС", бр. 100/2008) 

Чл.5 ст.1 тач.1 

 



 
ПРИЛОГ 4. 

 

СПИСАК ПРАВИЛА У КОЈИМА СЕ ПРЕДВИЂА ОБАВЕЗА ДОСТАВЕ ИЗВОДА ИЗ ПРИВРЕДНОГ РЕГИСТРА 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ 

 

 

Ред.бр НАЗИВ ПРАВИЛА чл. у којима се 

предвиђа обавеза 

доставе извода из АПР 

1.  Правила пословања централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности 

(„Служeбни гласник РС“,бр. 113/06, 24/08, 38/08, 70/08 и 17/09) 

Чл.27  ст.2  подстав. 3 

 


