Усклађивање предузетника са законом о
привредним друштвима
Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011) је донет 25. маја 2011. године, али је
његова примена одложена до 01.фебруара 2012. године. Народна скупштина Републике Србије је 26.
децембра 2012 године усвојила три закона (Закон о изменама и допунама закона о привредним
друштвима, Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и Закон о изменама и
допунама закона о Агенцији за привредне регистре) којима се заједно са раније донетим Законом о
привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011) регулише оснивање, организација и
престанак привредних субјеката, као и њихова регистрација у регистрима који се воде у Агенцији за
привредне регистре чији је положај регулисан Законом о Агенцији за привредне регистре.
СТАТУС ПОСТОЈЕЋИХ ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ НИСУ ПРЕВЕДЕНИ ИЗ РЕГИСТРА
ОПШТИНСКИХ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ПОСТОЈЕЋЕ ОРТАЧКЕ РАДЊЕ
Предузетници који нису преведени из регистра општинских јединица локалних самоуправа у
регистар привредних субјеката у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката даном
почетка примене овог закона сматрају се БРИСАНИМ из регистра у који су уписани, те неће
постојати могућност њихове пререгистрације oд 1.фебруара 2012.године.
Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о приватним предузетницима, осим
одредаба које се односе на ортачке радње које престају да важе 1.јануара 2013.године.
Власници постојећих ортачких радњи дужни су да своју форму обављања делатности промене у
правну форму привредног друштва прописану овим законом, најкасније до 1. марта 2013. године( с
обзиром да нови закон не предвиђа постојање ортачких радњи). Ако власници постојећих ортачких
радњи регистру привредних субјеката не пријаве промену правне форме у року из става 2. овог
члана, регистратор који води регистар привредних субјеката по службеној дужности ће их превести у
правну форму ортачког друштва.
Овде је битно напоменути да пре наступања наведеног рока (01.03.2013. године) регистратор неће
вршити превођење ортачких радњи у правну форму ортачког друштва.
УСКЛАЂИВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА ПРЕДУЗЕТНИКА
Закон о изменама и допунама закона о привредним друштвима доноси нову одредбу која прописује
да ће регистратор који води регистар привредних субјеката до 30. априла 2012. године, по
службеној дужности, пословна имена постојећих друштава и предузетника која су регистрована у
складу са Законом о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС“ бр. 55/04, 61/05 и
111/09-др.закон) ускладити са одредбом члана 86. Закона која прописује да предузетник обавља
делатност под пословним именом које обавезно садржи: име и презиме предузетника,опис претежне
делатности,ознаку “предузетник” или “пр“ и седиште, чиме се из пословног имена искључују улица
и број.
На овај начин, се жели постићи уједначен начин регистровања пословних имена привредних
субјеката (привредних друштава и предузетника), која ће се у Регистру привредних субјеката у
будуће уписивати без адресе седишта (улице и броја), већ само, поред напред набројаних
обавезних елемената, са местом седишта привредног друштва или предузетника.
НАВЕДЕНЕ ПРОМЕНЕ РЕГИСТРАТОР РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИЗВРШИЋЕ ПО
СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ТЕ ПРЕДУЗЕТНЦИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА СЕ У ПОГЛЕДУ ЊИХ
УСКЛАЂУЈУ(НЕМАЈУ ОБАВЕЗУ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ПРОМЕНЕ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА) И

ТОМ ПРИЛИКОМ СЕ НЕЋЕ ИЗРАЂИВАТИ ПИСМЕНИ ОТПРАВЦИ НАВЕДЕНИХ РЕШЕЊА О
РЕГИСТРАЦИЈИ, А КАКО БИ СЕ СМАЊИЛИ НЕПОТРЕБНИ АДМИНИСТРАТИВНИ
ТРОШКОВИ.

