
Република Србиjа 
МИНИСТАРСТВO ПРИВРЕДЕ 

Броj : 720-00-299/2022-10 
26. децембар 2022. године 

Кнеза Милоша 20 
Београд 

По овлашl-гег-ьу министра привреде (решен~е броj: 119-01-244/2022-02 од 29. новембра 

2022. године), државни секретар Дарко Митровиl-г, на основу члана 25. став 1. Закона о 

поступку регистрациjе у Агенциjи за привредне регистре („Службени гласник РС", бр. 

99/11, 83/14, 31/19 и 105/21), члана 38. став 3. Закона о jавним агенциjама („Службени 

гласник РС", бр. 18/05, 81/05 - испр. и 47/18), у вези са чланом 2. став З. Закона о Агенциjи 

за привредне регистре („Службени гласник РС", бр. 55/04, 111/09 и 99/11) и члана 4. став 1. 
Закона о министарствима („Службени гласник РС", броj 128/20 и 116/22), решаваjуhи по 

жалби PREDUZECA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VOXEL DOO, BEOGRAD 
(NOVI BEOGRAD), матични броj 17485571 у предмету регистрациjе иступаньа члана код 
наведеног привредног субjекта у Регистар привредних субjеката, донео je 

РЕШЕIЪЕ 

УКИДА СЕ решение Регистратора Агенциjе за привредне регистре коjи води Регистар 

привредних субjеката БД 98373/2022 од 09.11.2022. године и предмет враhа првостепеном 

органу на поновни поступок. 

О бр азложе i-ье 

Ожалбеним решеfьем првостепеног органа БД 98373/2022 од 09.11.2022. године 
усвоjена je регистрациона приjава, па je у Регистар привредних субjеката код PREDUZECA 
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VOXEL DOO, BEOGRAD (NOV1 BEOGRAD), 
регистрована промена података - иступаfье члана друштва, тако што je брисан члан друштва 
Светлана Планиl-i JМБГ: 2706967965003, новчани улог уписан 145.515,04 РСД уплаhен 
48.428,04 РСД, на дан 29.04.2003. упланiен 97.087,00 РСД на дан 09.09.2022, удео 33,33%; 
затим промена улога члана PREDUZECA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU 1 USLUGE 
VOXEL DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), матични броj 17485571 тако што се брише 

новчани улог уписан 134.175,36 РСД, уплайен 48.428,04 РСД, на дан 29.04.2003 уплаl-ген 
85.747,32 РСД, на дан 10.02.2022, а уписуjе новчани улог уписан 279.690,40 РСД, уплаl-ген 
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96.856,08 РСД на дан 29.04.2003, уплаl-ген 85.747,32 РСД на дан 10.02.2022, и уплаbен 
97.087,00 РСД на дан 09.09.2022, удео 66,66%. 

Против наведеног решена БД 98373/2022 од 09.11.2022. године, PREDUZECE ZA 
PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VOXEL DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), 
матични броj 17485571, благовремено je изjавило жалбу у кojoj je навело разлоге због коjих 
сматра да jе ожалбено решене неправилно донето и да га стога треба укинути. 

По разматрану жалбе и списа односног управног предмета, државни секретар je 
одлучио као у диспозитиву овог решена из следеl-гих разлога: 

Увидом у списе односног управног предмета утврl-jено je да je Светлана Планиh, дана 
03.11.2022. године, првостепеном органу поднела регистрациону приjаву БД 98373/2022 уз 
коjу je достав.rьен додатак 12 — чланови/удели са назнаком да се због иступана из друштва 
као члан друштва брсше именована Светлана Планиh JМБГ 2706967965003 новчани улог 
уписан 145.515,04 РСД уплаl=ген 145.515,04 РСД уделом 33,33%, а да се уписуjе сопствени 
удео PREDUZECA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VOXEL DOO, BEOGRAD 
(NOVI BEOGRAD), новчани улог уписан 279.690,40 PСД, упла1ген 279.690,40 РСД , уделом 

од 66,66%. 

Уз приjаву je доставлена документациjа ближе наведена у потврди о примленоj 

приjави БД 98373/2022 од 03.11.2022. године, ме1-jy коjом, Изjава Светлане Планиh о 

иступну из привредног друштва VOXEL DOO без накнаде од 28.09.2022. године на основу 
члана 187. Закона о привредним друштвима (баркод 347446059), затим поштанске потврде 
о слану пошитьке изjаве о иступану (баркод бр. 346150148, 347446073), те доказ о уплати 
накнаде за регистрациjу (баркод 347446035). 

Поступаjуhи по тако поднетоj приjави, првостепени орган je донео ожалбено решене. 

Чланом 14. став 1. тачка 2) Закона o поступку регистрациjе y Агенциjи за пpиврeдне 
регистре прописано je да по приjему приjаве регистратор прºверава да ли je приjава поднета 

од стране лица овлашhеног за подношене приjаве и да ли je поописана y складу са овим 

законом. 
Чланом 2. став 1. тачка 6) наведеног закона прописано je да je подносилац приjаве 

лице овлашhено за подношене приjаве. 
Чланом 5a став 1. тачка 1) истог закона прописано je да je лице овлашhено за 

подношене приjаве - лице овлашfiгено за заступане правног лица. 
Чланом 4. истог закона прописано je да се на питона коjа се односе на поступак 

регистрациjе и евидентирана, a коjа овим законом нису посебнº уреЬена, применуjе закон 

коjим се уре1уjе општи управни поступак. 
Чланом 102. став 1) Закона o општем управном поступку („Службени гласник РС", 

броj 18/2016 и 95/18-аутентично тумачене), прописано je да орган утврjуjе чиненице и 

околности од значаjа за поступане y управноj ствари. 
Чланом 141. став 4) наведеног закона, прописано je да образложене мора да буде 

разумтьиво и да садржи кратко излагане захтева стpанке, чиненично стане и доказе на 

основу xojux je оно утврЬено, разлоге коjи су били одлучуjуhги код оцене сваког доказа, 
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прописе и разлоге коjи, c обзиром на утвр1jено чиненично стae-ье, упу1-уjу на одлуку из 
диспозитива и разлоге зашто ниjе уважен неки захтев или предлог. 

Чланом 49. став (1) Закона o општем управном поступку прописано je, измеЬу осталог, 

да стpанка или законски заступник стpанке ноже да овласти пуномо1гника да je заступа y 
поступку. 

Чланом 31. Закона o привредним друштвима („Службени гласник РС", бр. 36/2011, 
99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) прописано je да су законски (статутарни) заступници 
друштва y смислу овог закона лица коjа су овим законом као такка одре1jена за сваки 
поjедини облик друштва, док je чланом 218. став 1. истог закона прописано да друштво са 
огpаниченом одговорношhу има jедног или нише директора коjи су законски заступници 
друштва. 

Имаjуl•ги у виду утврl-jено чиненично стаe-ье, односно чиEьеницу да je Светлана Планиh 
дана 03.11.2022. године, првостепеном органу поднела регистрациону приjаву БД 
98373/2022, са захтевом да се истовремено брише из Регистра привредних субjеката као 
члан уделом 33,33%, по основу иступана из друштва, а да се уместо удела именоване 
Светлане Плани1г уписуjе сопствени удео PREDUZECA ZA PROIZVODNIU, TRGOVINU 1 
USLUGE VOXEL DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), те да je првостепени орган 

ожалбеним решенем БД 98373/2022 од 09.11.2022. године захтев из поднете приjаве усвоjио 
и у регистар регистровао тражену промену, а да претходно ниjе на несумнив начин утврдио 
да ли je исту приjаву, у смислу члана 14. став 1. тачка 2) Закона о поступку регистрациjе у 
Агенциjи за привредне регистре, поднело овлашhено лице, односно да ли je као подносилац 
предметне регистрационе приjаве назначено овлашhено лице, с обзиром да je, приjаву 
поднела Светлана Планиh као физичко лице, а jедини овлаhени подносилац у конкретном 
случаjу je привредно друштво PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 
VOXEL DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), у складу са чланом 2. став 1. тачка 6) Закона 

о поступку регистрациjе у Агенциjи за привредне регистре, у вези са чл. 31. и 218. Закона 
о привредним друштвима, или, у смислу члана 47. став 2. Закона о општем управном 
поступку, пуномоhник овог привредног друштва, а о чему у списима односног управног 
предмета нема доказа. С обзиром на наведено, као и на наводе жалбе и цитиране законске 
одредбе, то државни секретар налази да je погрешио првостепени орган када je донео 
ожалбено решене, jep je исто донето на основу непотпуно утвр~jеног читьеничног станьа и 
уз повреду правила поступка из члана 102. став 1. и члана 141. став 4. Закона о општем 
управном поступку, а у вези са цитираним одредбама Закона о поступку регистрациjе у 
Агенциjи за привредне регистре, као и Закона о привредним друштвима. 

Стога су се стекли услови из члана 29. став 2. тачка 3) Закона o поступку регистрациjе 
y Агенциjи за привредне регистре, да се ожалбено решеьье укине и предмет врати 
првостепеном органу на поновни поступак и одлучиване. 

У поновном поступку првостепени орган 1•ie поступити по примедбама наведеним у 
образложеf-ьу овог решена, па 1-ie на основу правилно и потпуно утврljеног чиненичног 
стана и уз правилну примену правила поступка, а након што утврди да ли je као подносилац 
предметне регистрационе приjаве назначено овлашl•гено лице, донети нову одлуку у овоj 
управноj ствари, са образложенем коjе he садржати разлоге и правне прописе коjи ynyhyjy 
на решене из диспозитива тако донете одлуке. 
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Таксе y износу од 490,00 динара за жалбу по Тар. 6p. б. Закона о републичким 

административним таксама („Службени гласник РС", бр. 43/03...95/18, 38/19-ускла1 ени 
дин. изн...., 144/20, 62/21 и 138/22) и такса y износу од 570,00 динара по Тар. бр. 9. истог 

закона за оно другостепено решете, су плаhгене y букет Републике Србиjе. 

Оно решете je коначно y управном поступку и против нега се не може изjавити 

жaлба, али се може покренути управни спор тужбом код Yправног суда y Беогpаду, ул. 

Немая-ьина бр. 9, y року од 30 дана од дана приjема решена, уз пла1аге таксе y износу од 

390,00 динара, y складу са тарифним броjем 28. тачка 1) Таксене тарифе коjа jе саставни део 

Закона o судским таксама („Службени гласник РС", 6p. 28/94.»106/15 и 95/18). 


