
ПРИМЕНА НАЧЕЛА ФОРМАЛНОСТИ У ПОСТУПКУ РЕГИСТРАЦИЈЕ У АГЕНЦИЈИ 

ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ 

 

 Поступак регистрације у Агенцији за привредне регистре се заснива на начелу 

формалности, па регистратор не може проверавати да ли је одлука привредног 

друштва на основу које се тражи упис донета на скупштини потребном већином 

гласова.   

 

Из образложења: 

 

„Правилно је становиште Управног суда да се поступак регистрације заснива на 

начелу формалности прописаном чланом 3. тачка 3) Закона о поступку регистрације у 

Агенцији за привредне регистре (''Службени гласник РС'' бр. 99/11 и 83/14). Стога, и по 

налажењу Врховног касационог суда, регистратор у поступку уписа промене података 

(улога и удела чланова привредног друштва) по регистрационој пријави поднетој дана 

24.5.2017. године, није био овлашћен да цени законитост поступка у коме је донета одлука 

скупштине друштва о располагању сопственим уделом друштва од 4.4.2017. године. 

Сагласно одредби члана 14. тачка 7) претходно наведеног закона, регистратор је овлашћен 

да проверава да ли су чињенице из пријаве сагласне чињеницама из докумената 

приложених уз пријаву и подацима који су регистровани у регистру који поступа по 

пријави, односно са подацима регистрованим у надлежном регистру, а који су јавно 

доступни, али не може проверавати да ли је одлука привредног друштва на основу које се 

тражи упис донета на скупштини потребном већином гласова.  

 Наводи подносиоца којима се указује на то да је Управни суд у сличним 

ситуацијама заступао другачији правни став у ранијим пресудама, нису могли довести до 

уважавања захтева подносиоца. Одлуке о регистрацији чија је законитост цењена 

пресудама Управног суда које је подносилац захтева навео, биле су донете у режиму 

раније важећег Закона о регистрацији привредних субјеката (''Службени гласник РС'' бр. 

55/04... 99/11), којим није било прописано да се регистрација привредних субјеката 

заснива на начелу формалности и чијом одредбом члан 65. став 2. је било прописано да се 

уз регистрациону пријаву промена из става 1. овог члана прилаже документација којом су, 

у складу са законом, извршене те промене“. 

 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп 331/2019 од 31.10.2019. 

године, утврђена на седници Грађанског одељења од 10.12.2019. године) 


