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Предмет: предлог за покретање поступка регистрације промене података

Поштовани,
Приликом претраге регистра ''Привредна друштва'', који је доступан на Вашој званичној
интернет страници за привредно друштво
Јавно предузеће ''Електропривреда
Србије'':http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterpriseWebSearchWeb/Details/Details?beid=1080308&rnd=
00E78C12834734EE82C97057CDEEF0D3D3859AF1, уочили смо нетачне податке о органу
управљања и заступања тог јавног предузећа. Наиме, у рубрици број 5 под називом ''Законски
заступници'' наведен је податак да поменутим јавним предузећем и даље руководи, односно
да га заступа в.д. директора – Милорад Грчић.
Према доступним подацима, Влада Србије последњи пут поставила је Милорада Грчића за
вршиоца дужности директора овог јавног предузећа 23.03.2016. На основу Закона о јавним
предузећима из 2016. године, мандат вршиоца дужности траје све до именовања директора
јавног предузећа, а најкасније до једне године, што значи да је Милораду Грчићу по сили
закона, мандат в.д. директора истекао још 23.03.2017. године због чега он још од тог датума не
може да руководи и заступа то јавно предузеће. Осим тога, верујемо да Вам је познато да је
крајњи рок за расписивање конкурса и избор директора јавних предузећа био 4. март 2017.
године, сагласно Закону о јавним предузећима, због чега је нови јавни конкурс за директора
овог јавног предузећа расписан 24.03.2017. године. О томе да ли је и на који начин он окончан
нисмо пронашли информације.
Имајући у виду конститутивно дејство одлуке о именовању или промени директора/в.д.
директора, и правне последице које производи њен упис у јавни регистар, какав је регистар
''Привреда друштва'', овим путем позивамо Агенцију за привредне регистре да, у складу са
чланом 5. и на основу члана 7. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне
регистре, као и чланова 16., 34. и 63. Правилника о садржини регистра привредних субјеката и
документацији потребној за регистрацију:
1. провери горе изнете наводе и након утврђивања свих релевантних чињеница, без
одлагања о њима обавести Министарство привреде, имајући у виду да је Јавно
предузеће „Електропривреда Србије“основала Влада Републике Србије, својом
Одлуком о оснивању Јавног предузећа за прозводњу, дистрибуцију и трговину
електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 12/05 и 54/10), као и члан 4. Закона о
министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15-др. закон и
62/17), и члан 77. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16)
који наведеном министарству додељују овлашћење 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 Јавног
предузећа „Електропривреда Србије“, са одлуком Владе Републике Србије о
именовању или

2. по службеној дужности, с обзиром да је то у јавном интересу, покрене поступак
регистрације промене података о директору Јавног предузећа „Електропривреда
Србије“ и сама отклони недостатке у поменутом регистру ''Привредна друштва'' и на тај
начин спречи даље наступање штетних последица које нетачни подаци у њему могу
произвести у правном поретку и промету.

У Београду,
дана 21. септембра 2020. године
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