
 

V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени 

гласник РС”, бр. 99/11, 83/14 и 31/19), уређује се поступак регистрације, евидентирања и 

објављивања података и докумената који су у складу са посебним законом предмет 

регистрације, евиденције и објављивања у регистрима и евиденцијама које води Агенција 

за привредне регистре. 

Кључна питања за анализу постојећег стања и правилно дефинисање промене 

која се предлаже 

1) Који показатељи се прате у области, који су разлози због којих се ови показатељи 

прате и које су њихове вредности? 

Република Србија је уврстила као један од својих главних приоритета унапређење 

позитивних пракси и прописа у свих десет области које прати референтна листа Светске 

банке Doing Business. Заједничка група за унапређење позиције Републике Србије на листи 

Светске банке - Doing Business основана је са задатком да дефинише конкретне мере за 

унапређење пословног окружења у Републици Србији кроз Акциони план, као и да 

континуирано прати извршење и примену усвојених мера. Ранг листа Doing Business, коју 

је развила Светска банка, базира се на процени процедура, цене и времена потребног за 

њихово извршавање, а који се односе на пословање приватног сектора. Методологија Doing 

Business посматра домаћа мала и средња привредна друштва и врши мерење лакоће 

пословања кроз сагледавање прописа и њихове примене у пракси. Методологија Светске 

банке је заснована на стандардизованим студијама случаја, у највећем пословном граду 

сваке државе. Светска банка прати услове пословања у 190 економија, кроз десет области, 

а једна од њих је и унапређење услова пословања, а индикатори који се прате су: број 

процедура, време, трошкови и уплаћени минимални капитал за почетак пословања друштвa 

с ограниченом одговорношћу. На ранг листи Светске банке о условима пословања „Doing 

Business 2020”, Република Србија је у области отпочињања пословања назадовала за 33 

места, односно остварила пад ранга са 40. места у 2019. години на 73. место у 2020. години.  

2) Да ли се у предметној области спроводи или се спроводио документ јавне 

политике или пропис? Представити резултате спровођења тог документа јавне политике 

или прописа и образложити због чега добијени резултати нису у складу са планираним 

вредностима. 

Имајући у виду да су у Програму за унапређење позиције Републике Србије на ранг 

листи Светске банке о условима пословања-Doing Business за период 2020-2023. године са 

Акционим планом наведени показатељи резултата који се односе на унапређење услова за 

отпочињање пословања истичемо да је на глобалној ранг листи Република Србија је на 73. 

месту, а удаљеност од најбољег замишљеног модела у овој области је минимална и износи 

10.70 поена. 

Ради остваривања напретка у овој области, потребно је, између осталог, извршити 

измене и допуне Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре којима 

се прописује да се пријава за оснивање привредног друштва подноси Агенцији за привредне 

регистре у електронској форми. 

 

 Извор провере ће бити Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 

2021. годину, односно 2022. годину. 
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3) Који су важећи прописи и документи јавних политика од значаја за промену која 

се предлаже и у чему се тај значај огледа? 

Поступак регистрације, евидентирања и објављивања података и докумената који су 

у складу са посебним законом предмет регистрације, евиденције и објављивања у 

регистрима и евиденцијама које води Агенција за привредне регистре уређен је Закон о 

поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 

99/11, 83/14 и 31/19). Предметни пропис је донет пре него што је донет Програм за 

унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања-

Doing Business за период 2020-2023. године са Акционим планом. 

Значај ових докумената огледа се у остваривању напретка Републике Србије на ранг 

листи Светске банке о условима пословања у области отпочињања пословања. 

4) Да ли су уочени проблеми у области и на кога се они односе? Представити узроке 

и последице проблема. 

Светска банка је евидентирала да је за извршење процедуре пријаве и добијање 

решења о оснивању, пореског идентификационог броја (ПИБ), потврде о регистрацији у 

Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање и Републичком фонду за 

здравствено осигурање, ОП образац (образац оверених потписа - 3 потписа) за отварање 

банковног рачуна потребно два дана, али се у пракси овај поступак обавља за мање дана 

према званичној статистици АПР-а. Једини начин да се време за извршавање ове процедуре 

скрати на један дан је да се поступак обавља електронски. 

Такође, у пракси су познате ситуације када друштво донесе одлуку о разрешењу 

законског заступника (која има конститутивни карактер), али из одређених разлога друштво 

није извршило именовање новог законског заступника, нити је друштву постављен 

привремени заступник друштва у смислу члана 221. Закона о привредним друштвима, те с 

тим у вези у складу са важећим одредбама Закона није постојало лице које би се сматрало 

овлашћеним за подношење регистрационе пријаве брисања разрешеног законског 

заступника. 

 И поред тога, што је у Агенцији за привредне регистре већ омогућена електронска 

регистрација оснивања друштава с ограниченом одговорношћу од 2018. године, 

електронска регистрација није заживела у потпуности.  

У Табели 1. дат је преглед број поднетих регистрационих пријава за оснивање 

једночланих друштава с ограниченом одговорношћу (лично, поштом, електронски) од 

увођења е- регистрације, односно од 17. октобра 2018. године до 26. маја 2021. године. 

 

Табела 1. 

Број поднетих регистрационих пријава за једночлано доо (лично, поштом, електронски) од 

17.10.2018. до 26.05.2021. године 

Број 

пријава 

Проценат 

пријава 

Тип 

подношења 

Статус 

подношења 

Тип форме 

подношења 

15,142.00 78.68% Лично 
Коначно 

одобрен и објављен 
Лично 

2,500.00 12.99% Поштом 
Коначно 

одобрен и објављен 
Поштом 
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1,603.00 8.33% Е-ИРИС 
Коначно 

одобрен и објављен 
Е-ИРИС 

19,245.00       Укупно 

 

У Табели 2. дат је преглед број поднетих регистрационих пријава за оснивање 

вишечланих друштава с ограниченом одговорношћу (лично, поштом, електронски) од 

увођења е- регистрације, односно од 28. јуна 2019. године до 26. маја 2021. године. 

 

 

 

 

Табела 2. 

Број поднетих регистрационих пријава за вишечлано доо (лично, поштом, електронски) од 

28.06.2019. до 26.05.2021. године 

Број 

пријава 

Проценат 

пријава 

Тип 

подношења 

Статус 

подношења 

Тип форме 

подношења 

2311 84.28% Лично Коначно 

одобрен и објављен 

Лично 

324 11.82% Поштом Коначно 

одобрен и објављен 

Поштом 

107 3.90% Е-ИРИС Коначно 

одобрен и објављен 

Е-ИРИС 

2742 
      

Укупно 

 

Имајући у виду наведене податке могло би се закључити да и даље велики број 

грађана нема поверења у електронске услуге генерално, имају слаб или ограничен приступ 

интернету и слабије знање у руковање и најпростијим апликацијама – потребно је да знају 

нпр да претворе wорд документ у пдф . Поседовање електронског потписа такође још увек 

није правило него изузетак.  Дакле, странке најчешће бирају да дођу лично у Агенцију за 

привредне регистре чак је и број пријава поднетих поштом вишеструку мањи у односу на 

оне које су поднете лично. Такође, странке често ангажују рачуновође да им припремају 

документацију за регистрацију јер су њихове накнаде ниже од адвокатских тарифа. Како 

књиговође најчешће немају довољно знања да би припремили документацију често долазе 

у АПР на консултације у правну помоћ, па тада и подносе пријаве. 

Такође, странке се након регистрације често сусрећу са неразумевањем других 

државних орган, банака и сл. који очекују „видљиви” потпис регистратора на одштампаном 

решењу које је донето у форми електронског документа. Поред тога, други органи немају 

могућност прихватања решења у форми електронског документа. 

5) Која промена се предлаже 
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Предлаже се, да се пријава за оснивање привредног друштва подноси Агенцији за 

привредне регистре искључиво у електронској форми. У првој фази, уводи се обавеза 

искључивог електронског подношења пријаве за оснивање друштва с ограниченом 

одговорношћу чији су оснивачи домаћа физичка и правна лица уписана у надлежни 

регистар који води Агенција за привредне регистре, а имајући у виду да се пријава за 

оснивање друштва с ограниченом одговорношћу у овим случајевима уколико сваки од 

оснивача поседује квалификовани електронски потпис већ може поднети Агенцији за 

привредне регистре електронским путем. За остале случајеве оснивања привредних 

друштава обавеза електронског подношења пријаве за оснивање одлаже се како би се 

оставило довољно времена довољно времена за унапређење софтвера Регистра привредних 

субјеката Агенције за привредне регистре. 

Предлаже се да лице овлашћено за подношење пријаве за регистрацију разрешења 

лица овлашћеног за заступање, ако истовремено није именовано друго лице овлашћено за 

заступање, може бити и члан друштва. У циљу правне сигурности трећих лица, а имајући у 

виду начело јавности и доступности и начело тачности и претпоставке савесности из члана 

3. Закона, као и одредбу члана 10. Закона према којој је подносилац пријаве у обавези да 

промену законског заступника пријави Агенцији у року од 15 дана од дана доношења 

одлуке о разрешењу, предлаже се да пријаву за брисање разрешеног директора може 

поднети члан друштва.   

Ради усклађивања са одредбама Закона о општем управном поступку, предлаже се 

да податке и документе који се у складу са овим законом подносе уз пријаву, а о којима се 

воде службене евиденције, регистратор прибавља по службеној дужности, осим ако 

подносилац пријаве изјави да ће те податке и документе прибавити сам. 

Предлаже се овера дигитализованог акта, који је поднет уз пријаву за регистрацију, 

од стране адвоката. Чланом 6. Закона прописано је да се уз пријаву прилажу прописани 

документи у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији, ако другачије није 

прописано, као и доказ о уплати накнаде за вођење поступка регистрације. Закон о поступку 

регистрације у Агенцији за привредне регистре ближе не одређује како се врши овера 

дигитализованих докумената (аката), већ се у том случају примењује Закон о електронском 

документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском 

пословању, којим је, између осталог, дата могућност да се овера дигитализованог акта 

повери и лицу које је посебним законом овлашћено за то. С тим у вези, а у циљу повећања 

ефикасности електронског поступка регистрације и у крајњој линији стварања услова за 

искључиву електронску регистрацију оснивања привредног друштва, предложено је да 

осим лица која по Закону о електронском документу, електронској идентификацији и 

услугама од поверења у електронском пословању дигитализацију, односно оверу 

дигитализованих аката могу вршити и адвокати. 

Предложено је да ако регистратор прибавља податке и документа по службеној 

дужности, рок за одлучивање о пријави почиње да тече наредног дана од дана прибављања 

података, односно докумената, а имајући у виду члан 3. Нацрта закона.  

Предлаже се уређења поступка достављања писменог отправка одлуке регистратора, 

а у циљу информисања, на један од следећих начина: поштанском пошиљком, на 

регистровану адресу за пријем поште правног лица или предузетника односно на адресу 

седишта; на регистровану адресу за пријем електронске поште и др. Такође, прописује се, 

између осталог, да се ако је поднета електронска пријава, отправак одлуке регистратора у 

електронској форми доставља на регистровану адресу за пријем електронске поште или на 

адресу за пријем електронске поште која је у пријави означена, као и да се корисницима 

услуге електронске управе регистрованим у складу са законом којим се уређује електронска 
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управа, достава у циљу информисања врши искључиво у Јединствени електронски 

сандучић. Поред тога, прописује се да се у случају када одлука регистратора производи 

правно дејство од дана достављања, уредност достављања оцењује у складу са одредбама 

закона којим се уређује општи управни поступак, а ако је достава извршена у Јединствени 

електронски сандучић у складу са одредбама закона којим се уређује електронски документ 

и услуге од поверења у електронском пословању. 

Предлаже се  да регистратор решењем одбија захтев за издавање извода или потврде 

из евиденције за који је утврдио да је неоснован. С обзиром да извод или потврда о 

евидентираним подацима има доказну снагу јавне исправе (члан 2. тачка 9. Закона) овом 

допуном отклања се уочена правна празнина и евентуална жалба због „ћутања управеˮ у 

случају када регистратор утврди да је захтев за издавање извода или потврде из евиденције 

неоснован. 

Прописује се да обавеза накнаде настаје даном подношења пријаве, односно даном 

подношења захтева за извршење друге услуге. На овај начин је извршено прецизирање 

тренутка настанка обавезе плаћања накнаде, што је у складу са одредбом члана 14. став 1. 

тачка 9) Закона којом је прописано да је уплата накнаде један од услова који регистратор 

проверава приликом доношења о регистрационој пријави. 

6) Да ли је промена заиста неопходна и у ком обиму? 

Промене јесу неопходне. С обзиром на то да се Законом о поступку регистрације у 

Агенцији за привредне регистре, између осталог, уређује и начин подношења пријаве 

Агенцији, друге могућности за решавање проблема, не постоје.  

Тачније, једино је изменама и допунама Закона било могуће предвидети одредбе 

којима би се допринело побољшању ранга Републике Србије на листи Светске банке о 

условима пословања-Doing Business. Сходно томе, доношење закона ради реализације 

напред изнетих циљева, јесте једини начин за решавање проблема. 

7) На које циљне групе (субјекте регулације) ће утицати предложена промена? 

Утврдити и представити циљне групе на које ће промена имати непосредан односно 

посредан утицај.  

Предложена решења у закону имаће позитиван утицај на лица која оснивају друштво 

и на спровођење поступка регистрације оснивања друштва, јер се предложеним решењима 

стварају услови за смањење трошкова и времена за оснивање друштва.  

Такође, предложена решења имаће позитиван утицај на стварање повољнијег 

пословног окружења. 

8) Да ли постоје важећи документи јавних политика којима би се могла остварити 

жељена промена и о којим документима се ради?  

Постоји Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 

(„Службени гласник РС”, бр. 99/11, 83/14 и 31/19). 

9) Да ли је промену могуће остварити применом важећих прописа? 

Применом важећег Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 

није могуће остварити описане промене. Ово из разлога што описане промене захтевају 

нове формулације законских одредаба које се могу остварити само изменама и допунама 

важећег закона. 

    10) Квантитативно (нумерички, статистички) представити очекиване трендове у 

предметној области, уколико се одустане од интервенције (статус qуо). 
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Одустајање од предложених решења деловаће дестимулативно на оснивање нових 

привредних друштава и потенцијалне инвеститоре. Такође, статус qуо имаће негативан 

утицај на побољшање ранга Републике Србије на ранг листи Светске банке. 

11) Какво је искуство у остваривању оваквих промена у поређењу са искуством 

других држава? (упоредно-правно искуство) 

Државе у региону немају искључиву електронску регистрацију, али је на пример у 

Републици Северна Македонија могућа опционо електронска регистрација помоћу агената 

(адвоката и рачуновођа) који су овлашћени да дигитализују папирну документацију. У 

Републици Словенији је могућа електронска регистрација само за једночлана друштва. У 

Републици Хрватској уопште не постоји могућност електронске регистрације. 

      Кључна питања за утврђивање циљева 

1) Због чега је неопходно постићи жељену промену на нивоу друштва? 

Изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне 

регистре стварају се услови за смањење трошкова и времена за оснивање друштва. 

Странцима ће бити омогућено да из иностранства једним кликом оснују привредно друштво 

у Републици Србије. Такође, стварају се услови побољшање ранга Републике Србије на ранг 

листи Светске банке и услови за дигитализацију целокупне привреде.  

2) Шта се предметном променом жели постићи? 

 Предметном променом жели се постићи унапређење ранга Републике Србије у 

области отпочињања пословања на ранг листи Светске банке. 

Поред наведеног, циљ који ће се постићи усвајањем предложених решења је 

смањење трошкова оснивања привредног друштва и уштеда времена за оснивање истог, а 

што ће свакако утицати и на побољшање инвестиционе климе.  

3) Да ли су општи и посебни циљеви усклађени са важећим документима јавних 

политика и постојећим правним оквиром? 

Да, општи и посебни циљеви су усклађени са важећим документима јавних 

политика, и то са: Програмом за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи 

Светске банке о условима пословања-Doing Business за период 2020-2023. године са 

Акционим планом, којим су предвиђене измене Закона о поступку регистрације у Агенцији 

за привредне регистре.  

4) На основу којих показатеља учинка ће бити могуће утврдити да ли је дошло до 

остваривања општих, односно посебних циљева. 

Извор провере ће бити Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 

за 2022. годину, односно 2023. годину. 

            Кључна питања за идентификовање опција јавних политика 

1) Које релевантне опције за остварење циља су узете у разматрање? Да ли је 

разматрана „статус qуоˮ опција? 

Разматрана је статус qуо опција, али имајући у виду да би иста имала негативан 

утицај на побољшање ранга Републике Србије на ранг листи Светске банке, ова опција није 

могла бити прихваћена. 

2) Да ли су, поред регулаторних мера, идентификоване и друге опције за постизање 

жељене промене и анализирани њихови потенцијални ефекти? 
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Жељене промене се могу постићи само регулаторним мерама, законом. 

3) Да ли су, поред рестриктивних мера испитане и подстицајне мере за постизање 

посебног циља? 

Предвиђени циљеви не могу се постићи подстицајним мерама.  

4) Да ли су у оквиру разматраних опција идентификоване институционално 

управљачко организационе мере које је неопходно спровести да би се постигли посебни 

циљеви? 

Потребно је повезивање Агенције за привредне регистре са Канцеларијом за 

информационе технологије и електронску управу због достављања у Јединствени 

електронски сандучић, као и повезивање Агенције са Адвокатском комором Србије ради 

верификације електронског потписа адвоката, у случају када адвокати подносе електронске 

пријаве оснивања привредних друштава и врше оверу дигитализованих аката која се 

подносе уз пријаву.  

5) Да ли се промена може постићи кроз провођење информативно-едукативних 

мера? 

Жељене промене се не могу постићи информативно-едукативним мерама. 

Кључна питања за анализу финансијских ефеката 

1) Какве ће ефекте доношење Закона о изменама и допунама Закона о поступку 

регистрације у Агенцији за привредне регистре имати на јавне приходе и расходе у средњем 

и дугом року? 

Доношење Закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у 

Агенцији за привредне регистре неће утицати на јавне приходе и расходе. 

2) Да ли је финансијске ресурсе за спровођење изабране опције потребно обезбедити 

у буџету, или из других извора финансирања и којих? 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике 

Србије.  

3) Како ће спровођење Закона о изменама и допунама Закона о поступку 

регистрације у Агенцији за привредне регистре утицати на међународне финансијске 

обавезе?  

Спровођење Закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у 

Агенцији за привредне регистре нема утицаја на међународне финансијске обавезе 

Републике Србије. 

Кључна питања за анализу економских ефеката 

1) Које трошкове и користи (материјалне и нематеријалне) ће изабрана опција 

проузроковати привреди, појединој грани, односно одређеној категорији привредних 

субјеката? 

Примена предложених законских решења неће изазивати трошкове код грађана и 

привреде (ни код малих и средњих привредних друштава), имајући у виду да се 

квалификовани сертификат за електронски потпис, који је неопходан за електронску 

регистрацију, може прибавити бесплатно у Министарству унутрашњих послова. Наиме, 

привредни субјекти  су у складу са Законом о привредним друштвима дужни да имају 
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пријављену електронску адресу за пријем поште. Поред тога биће смањењени 

административни трошкови  приликом подношење пропратне документације уз захтев за 

регистрацију јер ће одређена документа АПР прибављати по служебној дужности. Такође, 

и ако ће рокови за одлучивање тећи од прибавља потребних докумената по службеној 

странка на тај начин начин неће бити оштећена из разлога што би надлежни регистратор 

због обавезе одлучивања у року од 5 радних дана, морао да одбије/одбаци захтев странке 

(јер не поседује сву документацију за одлучивање) ако му надлежни орган од којег 

службеној дужности тражио потребан докуменат исти није доставио у том року. Такође, 

Законом је дата могућност странци плаћања умањеног износа накнаде за одлучивање, ако  

у року од 30 дана од одбаченог захтева за регистрацију, достави сва потребана акта за 

одлучивање која је требало доставити при подношењу првог захтева за регистрацију по 

истом питању, а  што представља уштеду трошкова за грађање. 

 

2) Да ли изабране опције утичу на конкурентност привредних субјеката на домаћем 

и иностраном тржишту (укључујући и ефекте на конкурентност цена) и на који начин?  

Изабране опције не утичу на конкурентност привредних друштава на домаћем и 

иностраном тржишту. 

3) Да ли изабране опције утичу на услове конкуренције и на који начин? 

  Овај закон имаће позитиван утицај на стварање повољнијег пословног окружења, јер 

се предложеним решењима стварају услови за брже спровођење поступка регистрације, па 

је у крајњем реално очекивати повећање привредне активности. 

  4) Да ли изабрана опција утиче на трансфер технологије и/или примену техничко-

технолошких, организационих и пословних иновација и на који начин? 

Предложеним решењима подстиче се коришћење модерних технологија у 

комуникацији између привредних друштава и Агенције за привредне регистре и 

Канцеларије за информационе технологије и електронску управу. На овај начин унапређује 

се и проширује ниво услуга за грађане, смањују трошкови и време обраде захтева од стране 

Агенције за привредне регистре што доприноси већој ефикасности. 

5) Да ли изабрана опција утиче на друштвено богатство и његову расподелу и на који 

начин? 

Предложена решења позитивно утичу и на стварање друштвеног богатства. 

Предложеним решењима стварају услови за брже спровођење поступка регистрације, па је 

у крајњем реално очекивати повећање привредне активности, а што ће у крајњој линији 

резултирати и у расту друштвеног богатства, односно укупног економског и друштвеног 

прогреса. 

6) Какве ће ефекте изабрана опција имати на квалитет и статус радне снаге (права, 

обавезе и одговорности), као и права, обавезе и одговорности послодаваца? 

Предложена решења неће утицати на стечена права, обавезе и одговорности радника 

и послодаваца. 

 Кључна питања за анализу ефеката на друштво 

1) Колике трошкове и користи ће изабрана опција проузроковати грађанима? 
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Предложена решења неће проузроковати трошкове грађанима. Наиме, накнада за 

регистрацију оснивања привредног субјекта, који се у складу са Законом о поступку 

регистрације у Агенцији за привредне регистре региструје у Регистар привредних субјеката, 

износи 5.900,00 динара. Износ накнаде за оснивање једночланих и вишечланих друштава с 

ограниченом одговорношћу електронским путем је за 24 % нижа у односу на накнаду за 

регистрацију на основу пријаве и документавије „у папируˮ и износи 4.500,00 динара. 

2) Да ли би и на који начин изабрана опција утицала на тржиште рада и 

запошљавања, као и на услове за рад? 

Овај закон ће стимулисати привредну активност и повећати тржишну конкуренцију, 

из разлога што је стварањем услова за бржу регистрацију оснивања привредних друштава 

и за регистрацију оснивања „на даљинуˮ реално очекивати повећање броја привредних 

субјеката, а самим тим и отварање нових радних места. 

Анализа ефеката на животну средину 

Предложена решења имаће утицаја на животну средину, јер ће се мање у поступцима 

регистрације у Агенцији за привредне регистре користити папир. 

Анализа управљачких ефеката 

1) Да ли се изабраном опцијом уводе организационе, управљачке или 

институционалне промене. 

Изабраном опцијом се не уводи ни једна од наведених промена. 

2) Да ли је изабрана опција у сагласности са важећим прописима, међународним 

споразумима и усвојеним документима јавних политика? 

Нацрт закона усклађен је са важећим документима јавних политика, и то са: 

Програмом за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о 

условима пословања-Doing Business за период 2020-2023. године са Акционим планом, 

којим су предвиђене измене Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне 

регистре, Законом о привредним друштвима, Законом о општем управном поступку, 

Законом о електронској управи и услугама од поверења, као и са Законом о електронском 

документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском 

пословању. 

3) Да ли изабрана опција утиче на владавину права и безбедност?              

Нацрта закона позитивно утиче на владавину права, јер се предложеним решењима, 

између осталог, отклањају и правне празнине и проблеми уочени у примени овог закона. 

Поред тога, и ако ће рокови за одлучивање тећи од прибавља потребних докуменатапо 

службеној дужности то неће утицати на владавину права, јер  странка на тај начин начин 

неће бити оштећена из разлога што би надлежни регистратор због обавезе одлучивања у 

року од 5 радних дана, морао да одбије/одбаци захтев странке (јер не поседује сву 

документацију за одлучивање) ако му надлежни орган од којег је тражио потребан 

докуменат исти није доставио у том року. 

 

4) Да ли изабрана опција утиче на одговорност и транспарентност рада јавне управе? 

Решења из Нацрта закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у 

Агенцији за привредне регистре немају утицаја на одговорност и транспарентност рада 

јавне управе. 
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5) Које додатне мере треба спровести и колико времена ће бити потребно да се 

спроведе изабрана опција и обезбеди њено касније доследно спровођење, односно њена 

одрживост? 

Решења из Нацрта закона не изискују доношење подзаконских аката, али је за 

одређена предложена решење потребно оставити довољно времена привредним субјектима 

и осталим институцијама да се прилагоде новим законским решењима.  

За спровођење изабране опције потребно је 18 месеци од дана ступања на снагу овог 

закона. Наиме, потребно је извршити унапређење софтвера Агенције за привредне регистре, 

као и повезивање Агенције за привредне регистре са Канцеларијом за информационе 

технологије и електронску управу због достављања у Јединствени електронски сандучић, 

као и повезивање Агенције са Адвокатском комором Србије ради верификације 

електронског потписа адвоката, у случају када адвокати подносе електронске пријаве 

оснивања привредних друштава и врше оверу дигитализованих аката која се подносе уз 

пријаву. Према томе, ради верификација потписа адвоката Агенција ће бити омогућен 

електронски приступ Адвокатском именику Адвокатске коморе Србије, како би се утврдило 

да је лице које подноси електронску пријаву и својим електронским потписом оверава исту, 

заиста адвокат, односно да је то његов потпис. Такође, и са Канцеларијом за информационе 

технологије и електронску управу омогућиће се елекронско повезивање и размена података. 

Анализа ризика 

1) Да ли је за спровођење изабране опције обезбеђена подршка свих кључних 

заинтересованих страна и циљних група? Да ли је спровођење изабране опције приоритет 

за доносиоце одлука у наредном периоду? 

Нацрт закона припремила је Посебна радна група за припрему текста Нацрта закона 

о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, 

у чијем раду су учествовали представници органа чији је делокруг повезан са садржином 

овог закона. 

Поред представника Министарства привреде, у раду на припреми Нацрта закона 

учествовали су и представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, 

Агенције за привредне регистре, Привредне коморе Србије и Центра за европске политике. 

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за 

привредне регистре планиран је Годишњим планом рада Владе за 2021. годину за трећи 

квартал 2021. године. 
 

2) Да ли су обезбеђена финансијска средства за спровођење изабране опције? 

За спровођење овог закона обезбеђена су средства обезбеђена су средства Законом о 

буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20 и 40/21) у 

износу од 266.000.000,00 динара на разделу 21.0 Министарство привреде, програм 1508- 

Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја, функција 410- Општи 

економски и комерцијални послови и послови по питању рада, програмска активност 0002- 

Политике и мере привредног и регионалног развоја, економска класификација 424 - 

специјализоване услуге.  

 

3) Да ли постоји још неки ризик за спровођење изабране опције? 

 

Постоји ризик у погледу повезивања Агенције за привредне регистре са 

Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, односно са 
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Адвокатском комором Србије. Наиме, потребно је да Канцеларија и Адвокатска комора 

Србије омогуће сервисно повезивање њихових софтвера са софтвером Агенције за 

привредне регистре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


