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Регистар удружења  5000190003299 

БУЖ 5827/2021/01  

Дана, 30.07.2021. године  

Београд  

 

Регистратор Регистра удружења који води Агенција за привредне регистре, на основу 

члана 28. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени 

гласник РС”, 99/2011, 83/2014 и 31/2019), одлучујући у поступку по жалби поднетој против 

решења/акта Регистратора Регистра удружења број БУ 5827/2021 од 20.07.2021 године, од 

стране:  

 

Име и презиме: Војислав Клачар и Радивоје Марковић 

доноси:  

Р Е Ш Е Њ Е  

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ, као поднета од неовлашћених лица, жалба поднета од стране 

УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ, против решења Регистратора Регистра 

удружења број БУ 5827/2021 од 20.07.2021 године.  

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Ожалбеним решењем регистратора Регистра удружења, број БУ 5827/2021 од 20.07.2021 

године, усвојена је регистрациона пријава подносиоца за регистрацију промене заступника у 

Регистру удружења. Против наведеног решења подносиоци жалбе поднели су жалбу дана 

28.07.2021 године, под бројем БУЖ 5827/2021/01  

 

Одредбом члана 25. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне 

регистре, прописано је да против одлуке регистратора подносилац пријаве може да поднесе 

жалбу министру надлежном за одлучивање о жалби, преко Агенције у року од 30 дана од дана 

објављивања одлуке, док је одредбом члана 28. став 1. Закона прописано да ако регистратор 

утврди да је жалба неблаговремена, недопуштена или изјављена од неовлашћеног лица, доноси 

решење којом је одбацује.  

Како је увидом у списе предмета, утврђено да су жалбу против решења Регистратора број 

БУ 5827/2021 од 20.07.2021 године, поднела лица, која нису подносиоци пријаве број БУ 

5827/2021 , то је поднета жалба изјављена од стране неовлашћених лица. Одредбом члана 25. 

став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, прописано је да 

против одлуке регистратора подносилац пријаве може да поднесе жалбу министру надлежном 

за одлучивање о жалби, преко Агенције у року од 30 дана од дана објављивања одлуке, док је 

одредбом члана 28. став 1. Закона прописано да ако регистратор утврди да је жалба 

неблаговремена, недопуштена или изјављена од неовлашћеног лица, доноси решење којим је 

одбацује. Врховни касациони суд у пресуди Узп 134/2016 од 29.09.2016 изричито наводи да у 

поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, жалбу против одлуке Регистратора 

може да поднесе само подносилац регистрационе пријаве за промену у Регистру, па се у 

недостатку активне легитимације, евентуална права могу остварити у складу са одредбама 
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посебног закона. Цитирани став ВКС указује на примену члана 69. став 2. Закона о спорту, 

којим је прописано да лице које има правни интерес да се утврди ништавост регистрације може 

тражити тужбом за утврђење да се утврди да је регистрација података о спортском удружењу, 

укључујући и регистрацију његовог оснивања, ништава. Полазећи од наведеног, применом 

аналогије посебан закон у овом конкретном случају јесте Закон о удружењима, који такође 

прописује, а у недостатку активне легитимације, могућност остваривања евентуалних права 

лица које има правни интерес да се утврди ништавост регистрације у складу са одредбама члана 

20. Закона о удружењима, којом је прописано да сваки члан удружења може покренути 

поступак пред надлежним основним судом за утврђивање ништавости општег акта удружења 

који је донет супротно закону, статуту или другом општем акту удружења, односно за 

утврђивање ништавости појединачног акта удружења који је донет супротно закону, статуту 

или другом општем акту удружења, у року од 15 дана од сазнања за акт, а најкасније у року од 

шест месеци од дана доношења акта. Упућује се подносилац жалбе да своја права може 

остварити судским путем, пред надлежним основним судом и тужбом тражити утврђивање 

ништавости општег акта удружења који је донет супротно статуту или другом општем акту 

удружења, односно за утврђивање ништавости појединачног акта удружења који је донет 

супротно закону, статуту или другом општем акту удружења, у року од 15 дана од дана сазнања 

за акт, а најкасније у року од 6 месеци од дана доношења акта, а како је прописано чланом 20. 

Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09, 99/2011-др.закони и 44/2018-

др.закон).  

Како је увидом у списе предмета, утврђено да су жалбу против решења Регистратора 

Регистра удружења, број БУЖ 5827/2021/01 поднету дана 28.07.2021 године, поднела лица, која 

нису подносиоци пријаве број БУ БУЖ 5827/2021/01, то је поднета жалба изјављена од 

неовлашћених лица, па је Регистратор у складу са одредбом члана 28. став 1. Закона, донео 

одлуку као у изреци.  

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог решења може се изјавити жалба министру надлежном за положај удружења и 

других организација цивилног друштва, у року од 30 дана од дана објављивања на интернет 

страни Агенције за привредне регистре,  преко Агенције за привредне регистре непосредно 

писмено, усмено на записник, или путем поште, са административном таксом у износу од 

490,00 динара за жалбу по Тар. бр. 6. и таксом за другостепено решење у износу од 570,00 

динара по Тар. бр. 9. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник 

РС”, бр. 43/03, 61/05, ... , 95/18 и 38/2019, 86/2019, 90/2019 –испр., 98/2020, 144/2020 и 62/2021). 

 

 

  

 

 

Регистратор  

__________________  

Нивес Чулић  

 


