Регистар привредних субјеката
Београд, 04.01.2006 године

МИШЉЕЊЕ
Закон о предузећима (престао да важи 30. новембра 2004. године) прописивао
је да предузеће може да закључује уговоре и обавља друге послове промета робе и
услуга само у оквиру делатности уписаних у регистар.
Дакле, предузеће је имало обавезу да у судски регистар упише све делатности
које ће обављати у оквиру свог пословања.
За разлику од горе поменутог закона, Закон о привредним друштвима (Сл.
гласник СР број 125/04), чл. 5. ст. 1. прописује да привредно друштво може
обављати све законом дозвољене делатности, те у чл. 5. ст. 2. да се делатности за
које је прописано да се могу обављати само на основу сагласности, дозволе или
другог акта државног органа могу обављати по добијању те дозволе, сагласности
или другог акта државног органаУзимајући у обзир означену одредбу Закона о привредним друштвима,
привредни субјекти пријављују за упис у Регистар који се води код Агенције за
привредне регистре само једну, претежну делатност, док се за све остале делатности
подразумева по самом Закону да их привредни субјект може обављати, осим оних за
које је потребна сагласност, дозвола или други акт државног органа – накнадна
сагласност државног органа.
С друге стране, уколико привредни субјект жели да се у Регистар који се води
код Агенције за привредне регистре упише као претежна делатност она делатност
која се може обављати само на основу сагласности, дозволе или другог акта
државног органа, дужно је да исту сагласност, дозволу или други акт државног
органа и достави приликом подношења захтева за упис те делатности у Регистар –
претходна сагласност државног органа (нпр. производња, промет, дистрибуција,
прерада и ускладиштење материја опасних и штетних по здравље људи и животне
средине, послови банака, послови осигуравајућих друштава).
Даље, Закон о привредним друштвима, чл. 6. прописује да привредно друштво
може да обавља делатност у простору који испуњава услове у погледу техничке
опремљености, заштите на раду и заштите и унапређења животне средине, као и

друге прописане услове, те да испуњеност наведених услова проверава надлежни
орган у поступку редовног инспекцијског надзора.
У складу са изнетим Законом о привредним друштвима, као основни
корпоративни закон, чл. 51. одређује да се одредбе овог закона о пословном имену,
седишту, делатности, условима за обављање делатности, заступању, ликвидацији и
застарелости привредних друштава, сходно се примењују и на предузетнике, који
спадају у круг привредних субјеката.
Дакле, привредни субјект за упис у Регистар који се води код Агенција за
привредне регистре не доставља потврду надлежних инспекцијских служби о
испуњености услова у погледу простора у коме се делатност обавља осим код
производње, промета, дистрибуције, прераде и ускладиштења материја опасних и
штетних по здравље људи и животне средине или других материјалних закона када
је то изричито прописано, а дате сагласности имају претходни карактер у односу на
регистрацију, што представља изузетак.
Из напред изнетог јасно се производи закључак да су привредни субјекти
обавезни уписати у регистар само једну претежну делатност, јер им је по основу
Закона о привредним друштвима дозвољено да обављају и друге делатности, с
тим што сам привредни субјект мора водити рачуна о испуњености услова за
обављање тих делатности.

