
БРИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

 

 Предузетник не може бити брисан из Регистра привредних субјеката, без 

обзира на то што је због болести престао са обављањем делатности, уколико уз 

регистрациону пријаву не достави доказ о престанку пореских обавеза, односно о 

брисању из евиденције прописане пореским законом који издаје надлежни 

порески орган. 

 

Из образложења: 

 

 ''Одредбом члана 14. став 1. тачка 6) Закона о поступку регистрације у Агенцији 

за привредне регистре (''Службени гласник РС'' бр. 99/11 и 83/14) прописано је да по 

пријему пријаве регистратор проверава да ли су уз пријаву приложени прописани 

документи.  

 Одредбама члана 17. претходно наведеног закона, поред осталог, прописано је 

да ако нису испуњени услови за регистрацију из члана 14. став 1. тач. 2), 5), 6), 7), 8) и 

9) овог закона, регистратор доноси решење којим одбацује пријаву и утврђује који 

услови за регистрацију нису испуњени (став 2); да ако подносилац пријаве у року од 30 

дана од дана објављивања решења из става 2. овог члана поднесе нову регистрациону 

пријаву, уз позивање на број решења којим је ранија пријава одбачена и отклони све 

утврђене недостатке, за вођење поступка регистрације плаћа половину прописаног 

износа накнаде за регистрацију (став 3); да је уз пријаву из става 3. овог члана 

подносилац пријаве дужан да приложи само недостајућу, односно уредну 

документацију ради отклањања недостатака утврђених решењем из става 2. овог члана 

(став 5).  

 Одредбом члана 55. став 1. Правилника о садржини Регистра привредних 

субјеката и документацији потребној за регистрацију (''Службени гласник РС'' број 

42/16) прописано је да за брисање предузетника из Регистра одјавом, предузетник 

подноси пријаву брисања и потврде надлежних пореских органа о престанку обавеза 

јавних прихода у складу са законом, као и потврду надлежног пореског органа о 

брисању из евиденције ПДВ, ако је био обвезник ПДВ. 

 Одредбом члана 29. став 7. Закон о пореском поступку и пореској 

администрацији (''Службени гласник РС'' бр. 80/02... 30/18) прописано је да орган, 

организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која 

обављају делатност не може брисати лице из прописаног регистра без доказа о 

престанку пореских обавеза, односно брисању из евиденције прописане пореским 

законом који издаје надлежни порески орган, не старијег од пет дана у моменту 

подношења захтева за брисање из прописаног регистра. Према ставу 8. истог члана, 

орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која 

обављају делатност, може брисати пореског обвезника предузетника из прописаног 

регистра, под условима прописаним у ставу 7. овог члана, па и у случају непостојања 

доказа о престанку обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 

уколико су та лица стекла право на пензију сходно одредбама закона којим се уређује 

пензијско и инвалидско осигурање.  

 Полазећи од цитираних прописа и како је у управном поступку утврђено да 

подносилац пријаве – предузетник М.С. ПР АУТОТАКСИ ПРЕВОЗ Т.Ж.К уз 

регистрациону пријаву за брисање из регистра привредних субјеката због престанка 

обављања делатности предузетника, поднету дана 17.10.2018. године, није доставио 

доказ о престанку пореских обавеза издату од стране надлежне организационе 

јединице Пореске управе Републике Србије нити доказ о престанку пореских обавеза 
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издату од стране пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе, а 

што међу странкама није спорно, Врховни касациони суд налази да је правилно 

оспореним решењем туженог Министарства привреде Републике Србије одбијена 

жалба тужиоца изјављена против ожалбеног решења. На закону је заснована оцена 

туженог органа у оспореном решењу да је регистратор правилно одбацио пријаву 

жалиоца за брисање из Регистра привредних субјеката предузетника због 

неиспуњавања услова из члана 14. став 1. тачка 6) Закона о поступку регистрације у 

Агенцији за привредне регистре. Ово стога што уз пријаву нису приложени документи 

прописани императивним одредбама члана 29. ст. 7. и 8. Закон о пореском поступку и 

пореској администрацији и члана 55. став 1. Правилника о садржини Регистра 

привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију. 

 По налажењу Врховног касационог суда не може се прихватити као правилна 

оцена Управног суда о основаности тужбе. Најпре, неприхватљиво је закључивање 

суда у побијаној пресуди да тужиоцу није била дата могућност да достави тражене 

доказе за одлучивање о захтеву, нити да обавести орган о разлозима који га спречавају 

да то учини, а што је утицало на правилно, истинито и потпуно утврђивање свих 

чињеница и суштинско разматрање пријаве тужиоца за брисање из регистра. Врховни 

касациони суд сматра да је приликом одбацивања пријаве регистратор у свему 

поступио у складу са одредбама члана 17. ст. 2, 3. и 5. Закона о поступку регистрације 

у Агенцији за привредне регистре, тако што је поучио подносиоца пријаве да у року од 

30 дана од дана објављивања решења о одбачају пријаве може поднети нову 

регистрациону пријаву и отклонити недостатке због којих је ранија пријава одбачена 

достављајући доказе надлежних органа о престанку обавеза по основу пореза и 

доприноса за пензијско и инвалидско осигурање сагласно одредбама члана 29. ст. 7. и 

8. Закона о пореском поступку и пореској администрацији. На тај начин је подносиоцу 

пријаве омогућено да у накнадном законом предвиђеном року достави доказе који су 

нужни за успешно остваривање његових права у управном поступку. Подносилац 

пријаве није доставио тражене доказе, истичући и у жалби и у тужби да недостављање 

потврде о измирењу пореза и доприноса не треба да представља сметњу за одјаву 

делатности и брисање из регистра ''већ би то требало решити у парничном поступку''.  

 Престанак обављања делатности је разлог за брисање предузетника из регистра 

привредних субјеката према члану 91. став 1. Закона о привредним друштвима, али је 

за поступање по регистрационој пријави за брисање неопходно да буду испуњени 

услови прописани одредбама члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за 

привредне регистре. Предузетник не може бити брисан из Регистра привредних 

субјеката, без обзира на то што је због болести престао са обављањем делатности, 

уколико уз регистрациону пријаву не достави доказ о престанку пореских обавеза, 

односно о брисању из евиденције прописане пореским законом који издаје надлежни 

порески орган, јер је то услов за брисање прописан одредбама члана 29. став 7. Закона 

о пореском поступку и пореској администрацији и члана 55. став 1. Правилника о 

садржини регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију, а 

у вези са одредбом члана 14. став 1. тачка 6) Закона о поступку регистрације у 

Агенцији за привредне регистре. 

 Имајући у виду изложено, Врховни касациони суд је, на основу одредбе члана 

55. став 2. Закона о управним споровима, захтев уважио и побијану пресуду преиначио 

тако што је тужбу одбио налазећи да се њоме неосновано оспорава законитост решења 

чији је поништај тужбом тражен''.  

 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп 351/2019 од 30.01.2020. 

године, усвојена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. године) 


