
 

 

 
 
AГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ  
Бранкова 25 
БЕОГРАД 
 
 

- Велибор Самарџић, председник Управног одбора - 

 
 
Предмет: Приговор на електронску пошту Агенције за привредне регистре од 23. септембра 
2020. године (без деловодног броја) 
 
 
Поштовани господине Самарџићу, 
 
Агенција за привредне регистре доставила нам је 23. септембра ове године електронску пошту 
за коју претпостављамо да представља покушај да се одговори на предлоге које смо Агенцији, 
такође електронском поштом, доставили претходног дана. Наиме, наведеног дана смо 
Агенцији доставили 19 предлога за покретање поступка регистрације промене података, у 
електронском облику на нашем званичном меморандуму, са пропратном електронском 
поштом, на адресу која је на Вашем званичном сајту означена као адреса за комуникацију 
везану за регистар привредних друштава drustva@apr.gov.rs.  
 
Наведеним предлозима позвали смо Агенцију за привредне регистре да провери наводе да се 
у регистру привредних друштава налазе нетачни подаци о органима за руковођење и 
заступање 19 јавних предузећа, тачније њихових в. д. директора и да након утврђивања свих 
релевантних чињеница, без одлагања о њима обавести Министарство привреде које је 
овлашћено за вршење надзора над радом јавних предузећа, са захтевом да Агенцији без 
одлагања достави, због престанка мандата в.д. директора, регистрациону пријаву брисања 
података о директору или регистрациону пријаву промене података о новом директору/в.д. 
директора. Истовремено, предложили смо Агенцији да, уколико не прихвати поменути 
предлог, сама по службеној дужности, с обзиром да је то у јавном интересу, покрене поступак 
регистрације промене података и тако отклони недостатке у поменутом регистру ''Привредна 
друштва'', као и да на тај начин спречи даље наступање штетних последица које нетачни 
подаци у њему могу произвести у правном поретку и промету. 
 
Одговори  Агенције (сви су идентичне садржине, без навођења конкретних података о јавном 
предузећу поводом чијих података смо се и обратили Агенцији) започињу цитирањем одредбе 
члана 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, према којој се 
поступак регистрације, између осталог, заснива на начелима 1. тачности и претпоставке 
савесности, односно 2. формалности. Начело тачности и претпоставке савесности, према коме 
трећа лица која се у правном промету поуздају у податке из регистара не сносе штетне правне 
последице због нетачних података у регистрима, било нам је познато у тренутку слања 
предлога. Међутим, није нам познато да ли омашком или свесно Агенција не прави разлику 
између одговорности трећих лица за штету која евентуално настане или је они претрпе 
коришћењем нетачних података у регистрима и чињенице да, по природи ствари, нетачни 
подаци могу и најчешће производе штетне последице. У овом случају, може бити речи о 
штетним последицама по правни поредак Републике Србије у коме без ваљаног разлога и 
оправдања опстају нетачни подаци или штетним последицама по ништа мање важно начело 
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правне сигурности. Када је реч о начелу формалности, иако се у поменутој електронској пошти 
Агенција позива на њега, морамо нажалост да констатујемо да оно у овом конкретном случају 
није до краја примењено. Уместо званичног одговора на сваки појединачно послати предлог 
или заједничког одговора за све наведене предлоге, у електронском облику на званичном 
меморандуму Агенције за привредне регистре, примили смо обичну електронску пошту, са 
интернет адресе којој се нисмо званично обратили (infocentar@apr.gov.rs),и из чијег је назива 
очигледно да није надлежна да разматра и одлучује о нашим предлозима, нарочито имајући у 
виду обавештење са званичне интернет странице да Агенција ''правну помоћ пружа'' се 
наведене адресе, и са званичном сигнатуром самосталног оператера у Инфо центру. 
 
Не можемо а да не изразимо задовољство делом одговора Агенције ''...да постоји могућност 
да подаци у Регистру буду нетачни, што је одговорност оног лица које је имало обавезу, али 
је пропустило да регистру пријави насталу промену,...'', односно да ''...надзор над применом 
тог закона врши Министарство (привреде).'' јер су на тај начин потврђени наши наводи и 
размишљања. Међутим, нисмо могли да закључимо зашто, ако је Агенција већ сагласна са 
нама да је Министарство привреде надлежно да врши надзор над применом Закона, није 
прихваћен наш предлог да Агенција наведено министарство обавести о тим сазнањима и 
потреби да на њих реагују. На тај начин би Агенција омогућила примену члана 35. Закона о 
поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре који прописује да се подаци и 
документа евидентирају на захтев, између осталих, и надлежног органа.  
 
На крају, морамо да се осврнемо и на део одговора Агенције ''да у конкрентом случају нема 
основа за поступање регистратора по службеној дужности, будући да се у описаној 
ситуацији поступак може покренути само на основу поднете регистрационе пријаве 
овлашћеног лица у складу са одребом члана 5а Закона о поступку регистрације у Агенцији за 
привредне регистре.'' Иако је наведени члан релативно тачно цитирали, скрећемо пажњу да 
он није релевантан за наш предлог о покретању поступка регистрације промене података, што 
се може јасно видети и из његовог назива ''Лице овлашћено за подношење пријаве''. Један 
други члан, члан 5., под називом ''Покретање поступка'', који омашком или свесно Агенција 
избегава да примени, једини је релевантан за наведене случајеве. Сагласно њему, поступак 
регистрације се може покренути и по службеној дужности. О томе, на наше велико 
задовољство, Агенција обавештава и заинтересоване грађане (''Поступак регистрације покреће 
се подношењем регистрационе пријаве Агенцији (непосредно у седишту АПР у Београду или у 
некој од организационих јединица или поштом), а може бити покренут и по службеној 
дужности ако је таква регистрација предвиђена законом или када је то у јавном интересу.'') на 
званичној интернет адреси Агенције 
https://www.apr.gov.rs/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0
%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D
1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B0-
%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.1058.html 
 
Због свега наведеног позивамо Вас да размотрите наше предлоге за покретање поступка 
регистрације промене података које смо поднели Агенцији и да након тога, на основу члана 7. 
Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре покренете поступак 
регистрације по службеној дужности јер је то у јавном интересу. 
 

Прилози: 

1. Предлог за покретање поступка регистрације промене података 
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2. Електронска пошта Агенције за привредне регистре 

 

У  Београду, 

дана 24. септембра2020. године 

 

За организацију Транспарентност Србија 

Роберт Сепи 
 
 
Доставити: 
 

 Члановима Управног одбора Агенције за привредне регистре 

 Директору Агенције за привредне регистре 


