
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
Уставни основ за доношење овог закона је члан 97. став 1. тачка 6) Устава Републике 

Србије, којим је, између осталог, утврђено да Република Србија уређује и обезбеђује, 

јединствено тржиште, правни положај привредних субјеката и систем обављања појединих 

привредних и других делатности.  

 

 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - 

др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19 – у даљем тексту: Закон) уређује се правни положај 

привредних друштава, а нарочито њихово оснивање, управљање, статусне промене, 

промене правне форме, престанак и друга питања од значаја за њихов положај, као и правни 

положај предузетника.  

Имајући у виду предмет овог закона, исти је од нарочитог значаја за стварање 

повољног пословног окружења за развој привреде Републике Србије и пословање 

привредних субјеката на територији Републике Србије.  

У циљу унапређења заштите права мањинских чланова друштва, а у складу са 

мерама из Акционог плана Програма за унапређење позиције Републике Србије на ранг 

листи Светске банке о условима пословања-Doing Business за период 2020-2023. године, 

извршене су и измене и допуне Закона у погледу прецизирања одредаба Закона које се 

односе на закључивање послова и радњи у којима постоји лични интерес (садржина 

обавештења, података које је друштво дужно да наведе у годишњим финансијским 

извештајима, права на подношење тужбе за поништај правног посла, ако  није закључен по 

фер вредности, документација коју је друштво дужно да чува и стави на располагање сваком 

члану друштва), увођења обавезе за друштво да акционару учини доступним податке о 

износу и структури накнаде и стимулације директора, односно извршног директора и члана 

надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно, као и у погледу органа надлежног 

за доношење одлуке о издавању акција до износа одобреног капитала.  

Такође,  Влада је Закључком 05 Број: 337–5373/17 од 19. јуна 2017. године, усвојила 

Преговарачку позицију Републике Србије за Међувладину конференцију о приступању 

Републике Србије Европској унији за Поглавље – 6 „Право привредних друштава” којом се 

Република Србија обавезала да ће преузети у правни систем Републике Србије правне 

тековине Европске уније из области корпоративног права са којима домаћи прописи из ове 

области до сада нису били усаглашени, те се Нацртом закона врши усклађивање са 

одредбама Директиве (ЕУ) 2017/828 Европског парламента и Савета од 17. маја 2017. 

године о измени Директиве 2007/36/ЕЗ у погледу подстицања дугорочног ангажовања 

акционара. Акције листираних друштава (јавних акционарских друштава) често се држе 

преко сложених ланаца посредника, што отежава остваривање права акционара и може 

деловати као препрека ангажовању акционара. Привредна друштва често не могу да утврде 

ко су њихови акционари. Идентификација акционара је предуслов за директну 

комуникацију између акционара и привредног друштва и стога је од суштинског значаја за 

олакшавање остваривања права акционара и за ангажовање акционара. Ово је нарочито 

значајно у прекограничним ситуацијама и приликом коришћења електронских средстава. 

Јавна акционарска друштва треба да имају право да идентификују своје акционаре како би 

могла да са њима директно комуницирају. Посредници (правна лица која чувају и 
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администрирају хартије од вредности или депо рачуне за рачун других лица (или клијената) 

у складу са законом којим се уређује тржиште капитала) треба да буду у обавези да 

привредном друштву, на његов захтев, доставе информације о идентитету акционара. Да би 

се постигао тај циљ, привредном друштву треба доставити одређени ниво информација о 

идентитету акционара (лично, односно пословно име, матични (регистарски број), податке 

за контакт акционара, број акција које држи акционар, датум стицања акција и сл.).  Такође, 

имајући у виду да директори  и чланови надзорног одбора доприносе дугорочном успеху 

привредног друштва, форма и структура њихових накнада је нарочито значајна. Наиме, 

пошто су накнаде један од кључних инструмената привредних друштава за усклађивање 

њихових интереса са интересима њихових директора, односно чланова надзорног одбора, 

важно је да политику накнада на одговарајући начин утврђују надлежни органи привредног 

друштва и да акционари имају могућност да искажу своје ставове у погледу политике 

накнада. Да би се обезбедило да акционари имају делотворан утицај на политику накнада, 

треба да имају право да гласају о политици накнада. Политика накнада треба да допринесе 

пословној стратегији, дугорочним интересима и одрживости привредног друштва и не 

треба да буде у потпуности или претежно везана за краткорочне циљеве. Осим тога, 

трансакције са повезаним лицима могу нанети штету привредним друштвима и њиховим 

члановима, јер могу повезаном лицу пружити прилику да присвоји вредност која припада 

привредном друштву, те је важно прописати одговарајуће заштитне мере за заштиту 

интереса привредних друштава и њихових чланова. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 1. Нацрта закона врше се допуне члана 9а Закона, којима се у складу са 

политиком родне равноправности, уводи пол као обавезан податак о лицу који се у складу 

са овим законом региструје. 

Чланом 2. Нацрта закона врше се измене у члану 17. Закона ради усклађивања са 

одредбама члана 548. Закона.  

Чланом 3. Нацрта закона мења се члан 19. Закона, тако што се прописује да је 

седиште друштва место и адреса на територији Републике Србије из кога се управља 

пословањем друштва и које је као такво одређено оснивачким актом, статутом или одлуком 

скупштине, односно одлуком ортака или комплементара. Такође, прописује се да адреса 

седишта друштва подразумева град, општину, насељено место, улицу или трг, кућни број, 

спрат и број стана, у складу са прописима којима се уређује територијална организација. 

Осим тога, предложено је да заинтересовано лице може тужбом надлежном суду да захтева 

брисање регистроване адресе седишта друштва, ако лице које има право својине, односно 

право коришћења, није дозволило употребу тог простора за вршење управљања пословањем 

друштва. Тачније, због повећаног броја представки грађана у којима се указује на проблеме 

које имају са јавним извршитељима и јавним комуналним предузећима, из разлога што су 

адресе становања грађана, без њиховог знања и сагласности, пријављене и у Регистру 

привредних субјеката регистроване као адресе седишта привредних друштава и 

предузетника, уводи се судска заштита наведеним лицима имајући у виду да се поступак 

регистрације заснива на начелу „формалностиˮ у којем регистратор није овлашћен да 

испитује да ли у моменту подношења регистрационе пријаве постоји основ за коришћење 

простора у којем је седиште привредног субјекта. На проблем „злоупотребе седиштаˮ 

указивала је и Пореска управа наводећи као пример фиктивне адресе на којима  је 
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регистровано седиште више десетина, па чак и стотина привредних друштава. С тим у вези 

уводи се и нови разлог за принудну ликвидацију ако привредно друштво у року од 30 дана 

од дана правноснажности пресуде којом се налаже брисање регистроване адресе седишта 

не региструје нову адресу седишта чиме се омогућава уклањање из правног промета 

оваквих привредних друштава.     

Чланом 4. Нацрта закона врше се измене члана 21. закона ради усаглашавања са 

чл. 15. и 40. Закона о електронској управи („Службени гласник РСˮ, број 27/18).  Наиме, 

чланом 40. Закона о електронској управи прописано је да је орган јавне управе дужан да акт 

у форми електронског документа достави странци електронским путем, а да кориснику 

услуга електронске управе електронску доставу врши у Јединствени електронски сандучић, 

док је чланом 15. наведеног закона, прописано да грађани и правна лица могу да користе 

услуге електронске управе ако се региструју као корисници услуга електронске управе, 

након чега им се обезбеђује коришћење Јединственог електронског сандучића. 

Чланом 5. Нацрта закона врши се исправка техничке грешке у члану 27. Закона. 

Чланом 6. Нацрта закона предложено је брисање става 3. у члану 31. Закона, 

имајући у виду да правно лице које је законски заступник ту функцију врши преко свог 

законског заступника који је физичко лице или физичког лица које је за то овлашћено 

посебним пуномоћјем издатим у писаној форми. 

Чланом 7. Нацрта закона допуњује се члан 45. Закона одредбом којом се прописује 

да се код продаје стечајног дужника као правног лица у складу са законом којим се уређује 

стечај, износ плаћене купопродајне цене из уговора о продаји стечајног дужника, сматра 

неновчаним улогом. Овом допуном превазилазе се дилеме у пракси приликом примене 

одредаба чл. 44. и 50. овог закона у погледу правних последица продаје стечајног дужника 

као правног лица у смислу члана 136. Закона о стечају („Службени.гласник РС”, 

бр.104/09…95/18), са становишта регистрације у Регистар привредних субјеката промене 

података о основном капиталу. Након продаје стечајни поступак се обуставља, а привредно 

друштво задржава свој правни субјективитет (наставља да послује са непромењеним 

матичним и пореским идентификационим бројем), с тим да се у Регистру привредних 

субјеката  уписује купац као једини оснивач на кога се преносе власничка и управљачка 

права. У оваквој ситуацији привредно друштво је у позицији сличној друштву у оснивању, 

које почиње пословање са „чистом активомˮ, с обзиром да претходно регистровани основни 

капитал фактички више не постоји, тако да купопродајну цену плаћену за куповину 

стечајног дужника (нето процењена имовина стечајног дужника) треба сматрати 

неновчаним улогом купца, која представља еквивалент процене вредности неновчаног 

улога, односно реч је о стварима и правима које су купљене као актива стечајног дужника 

и за које је извршена процена у складу са прописима. 

Чланом 8. Нацрта закона врше се измене и допуне у члану 65. Закона, које се, 

између осталог, односе на прописивање садржине обавештења које лице из члана 61. Закона 

доставља надлежном органу ради пријављивања послова и радњи у којима постоји лични 

интерес. 

Чланом 9. Нацрта закона мења се члан 66. Закона и прописује да се фер вредност 

ствари или права које су предмет правног посла, односно правне радње у којој постоји 

лични интерес лица из члана 61. Закона утврђује у складу са међународним стандардом 

финансијског извештавања 13 - одмеравање фер вредности, да су извештај о процени фер 

вредности ствари или права и обавештење из члана 65. саставни део одлуке којом се посао 

одобрава и проширује се обухват података које је друштво дужно да објави на својој 
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интернет страници или на интернет страници Регистра привредних субјеката најкаснијена 

дан закључења правног посла или радње у случају постојања личног интереса. Предложене 

измене извршене су у складу са мерама из Акционог плана Програма за унапређење 

позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања-Doing 

Business за период 2020-2023. године, као и у складу са одредбама Директиве (ЕУ) 2017/828. 

Чланом 10. Нацрта закона додаје се нови члан 66а, којим се прописују подаци које 

је друштво дужно да наведе у годишњим финансијским извештајима, ако је током пословне 

године закључивало правне послове, односно предузимало правне радње у којима је 

постојао лични интерес лица из члана 61. Закона, а за које је потребно одобрење у складу 

са чланом 66. Закона (податке о: врсти правног посла или радње, предмету правног посла 

или радње, вредности, односно цени предмета правног посла или радње, проценту удела, 

односно акција које лице из члана 61. овог закона поседује у друштву, као и правном лицу, 

односно другом лицу са којим се правни посао закључује, односно правна радња предузима 

и својству, статусу, односно функцији коју лице из члана 61. овог закона обавља у друштву 

као и правном лицу, односно другом лицу са којим се правни посао закључује, односно 

правна радња предузима). 

Чланом 11. Нацрта закона интервенише се у члану 67. Закона, тако што се 

прописује право на подношење тужбе за поништај правног посла у случају када је 

прибављено одобрење за закључивање посла у коме постоји лични интерес, а правни посао 

није закључен, односно правна радња није предузета по фер цени и прецизира да ако 

надлежни суд у поступку по тужби донесе одлуку којом изриче меру привременог 

ограничења права вршења функције директора, члана надзорног одбора, заступника или 

прокуристе, регистратор Регистра привредних субјеката по достављеној судској одлуци, 

брише то лице из регистра.  

Чланом 12. Нацрта закона врши се правно-техничка редакција у члану 68. Закона 

ради усаглашавања текста са чланом 8. Нацрта закона, односно изменама извршеним у 

члану 65. Закона.  

Чланом 13. Нацрта закона извршено је прецизирање одредаба члана 78. став 3. 

Закона, тако што се прописује да ако надлежни суд у поступку по тужби донесе одлуку 

којом изриче меру привременог ограничења права вршења функције директора, члана 

надзорног одбора, заступника или прокуристе, регистратор Регистра привредних субјеката 

по достављеној судској одлуци, брише то лице из регистра.  

Чланом 14. Нацрта закона интервенише се у члану 86. Закона, тако што се 

прописује да пословно име предузетника не може да садржи реч „Србијаˮ, изведенице ове 

речи, укључујући и све облике које асоцирају на ту реч, као и међународно признату 

трословну ознаку Републике Србије „СРБˮ. 

Чланом 15. Нацрта закона интервенише се у члану 87. Закона, тако што се, између 

осталог,  прописује да адреса седишта предузетника подразумева град, општину, насељено 

место, улицу или трг, кућни број, спрат и број стана, у складу сa прописима којима се 

уређује територијална организација.  

Чланом 16. Нацрта закона мења се члан 91. Закона. Наиме, ако је предузетнику 

правноснажним актом надлежног органа изречена мера забране обављања делатности, даје  

му се  могућност да у року од 30 дана од дана правноснажности тог акта, региструје прекид 

обављања делатности за време за које му је мера изречена, уколико намерава да задржи 

предузетнички статус, затим да региструје промену те делатности, како би кроз активни 

статус обављао другу  делатност у циљу даљег остваривања прихода, и тиме обезбедио 
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егзистенцију за себе и своју породицу, а што у сваком случају значи и глобално за економију 

саме државе, кроз наплату јавних прихода по основу обављања делатности предузетника, 

дакле ради се о двосмерном бенефиту, као и да сам одјави делатност, јер забрањену 

делатност не може обављати. Такође, због терминолошког усаглашавања са одредбама 

чланом 546. Закона, поред термина одобрење и сагласност, уводи се најпре термин 

одузимање, а потом и дозвола и лиценца. Закон прописује само престанак важења 

одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа, а сада се предвиђа и случај 

одузимања дозволе, лиценце, одобрења, сагласности и др. Наиме, у том случају 

предузетнику се даје могућност да  у року од 30 дана од правноснажности акта којим је 

извршено одузимање дозволе, лиценце, одобрења, сагласности и др. региструје промену те 

делатности или да сам одјави делатност, јер се та у случају одузимања дозволе, лиценце, 

одобрења, сагласности и др. не може обављати. Осим тога, будући да Законом о поступку 

регистрације у Агенцији за привредне регистре, поступак брисања предузетника из 

регистра по службеној дужности није прописан, на питања која се односе на поступак 

регистрације и евидентирања, а која овим законом нису посебно уређена примењује се 

закон којим се уређује општи управни поступак, а на основу одредбе члана 4. став 1. 

наведеног закона. С тим у вези, као и код привредних друштва, предлаже се објављивање 

обавештења на интернет страни Агенције за привредне регистре, да су се стекли разлози за 

брисање предузетника из регистра по сили закона. Такође, предложено је и да се рок за 

пријаву наставка обављања делатности у случају смрти, односно губитка пословне 

способности предузетника продужи са 30 на 60 дана. 

Чланом 17. Нацрта закона врше се измене у члану 139. Закона ради усклађивања 

са одредбама члана 548. Закона.  

Чланом 18. Нацрта закона врше се допуне члана 147. Закона, тако што се прописује 

да се основни капитал друштва с ограниченом одговорношћу може се смањити, али не 

испод минималног основног капитала из члана 145. овог закона и у случају статусних 

промена, као и да се одлуком о смањењу основног капитала утврђује разлог смањења 

основног капитала и обим тог смањења, а нарочито да ли се смањење основног капитала 

спроводи уз примену или без примене одредаба о заштити поверилаца.  

Чланом 19. Нацрта закона интервенише се у члану 158. Закона тако што се 

предлаже да соптвени удео друштва не може бити предмет залагања, а имајући у виду 

правну природу сопственог удела, као удела који друштво стиче од свог члана и чињеницу 

да је друштво дужно да располаже сопственим уделом у складу са законом у року од три 

године од дана стицања, односно да га у супротном поништи и спроведе поступак смањења 

основног капитала.  

Чланом 20. Нацрта закона члан 175. Закона допуњује се одредбом којом се 

прописује да се у случају приступања новог члана друштву, закључује уговор о приступању 

новог члана друштву у писаној форми са овереним потписом лица које приступа друштву 

и лица овлашћеног одлуком скупштине друштва којом се одобрава приступање новог члана. 

На овај начин прецизира се посебна писана форма уговора о преносу удела који се сачињава 

у случају када скупштина друштва  сагласно члану 200. став 1. тачка 21. овог закона 

претходно донесе одлуку о одобравању приступања новог члана, а који ће за преносиоце 

удела (регистроване чланове друштва) потписати лице које за то овласти скупштина 

друштва  у одлуци о одобравању приступања новог члана.  

Чланом 21. Нацрта закона додаје се назив и члан 175а којим се уређују последице 

одлуке суда којом се утврђује ништавост уговора о преносу удела из разлога што је било 



6 
 

потребно ближе уредити правну празнину у вези са правним последицама пресуде којом је 

утврђена ништавост уговора о преносу удела. Овом одредбом превазилазе се спорна питања 

у пракси у вези са спровођењем извршења такве пресуде у регистру привредних субјеката, 

питање лица овлашћених за подношење пријаве за регистрацију, као и да ли се у регистру 

успоставља стање о члановима друштва пре закључења уговора о преносу удела који је 

поништен, без обзира на касније регистроване промене чланова друштва, посебно ако се 

има у виду трајање судских поступака и начело да нешто што је ништаво и супротно јавном 

поретку не може бити оснажено. 

Чланом 22. Нацрта закона интервенише се у члану 220. Закона, тако што се 

предлаже и сходна примена члана 426. Закона који уређује оставку извршног директора и 

постављање привременог заступника у акционарском друштву. Одредбама члана 426. 

Закона прописано је, између осталог, да ако је друштво остало без јединог извршног 

директора, а нови директор не буде регистрован у регистру привредних субјеката у даљем 

року од 30 дана, акционар или друго заинтересовано лице може тражити да суд у 

ванпарничном поступку постави привременог заступника друштва, те ће сада ову 

могућност имати и друштва с ограниченом одговорношћу. 

Чланом 23. Нацрта закона врше се измене у члану 245. Закона ради усклађивања 

са одредбама члана 548. Закона.  

Чланом 24. Нацрта закона извршене су измене у члану 260. Закона, у погледу 

органа надлежног за доношење одлуке о издавању акција до износа одобреног капитала. 

Наиме, прописује се искључива надлежност скупштине акционарског друштва за доношење 

одлуке о издавању одобрених акција, тако да скупштина више не може пренети овлашћење 

за издавање одобрених акција на одбор директора, односно надзорни одбор. Такође, 

прописује се и за које намене се може користити емисиона премија. Наиме, у 

рачуноводственој пракси она спада у капитал, што значи да промене намене емисионе 

премије у оквиру капитала могу слободно да се врше. Међутим, емисиона премија не може 

да се разврста у резултате пословања, што значи да не може ни да се дели као добит или 

користи за друге сврхе за које могу да се користе средства стечена обављањем делатности. 

Предлог да иста може да се користи и за покриће трошкова који су у вези са повећањем или 

смањењем основног капитала потиче из упоредног права.  

Чл. 25. и 26. Нацрта закона врши се прецизирање одредаба чл. 282. и 287. Закона у 

погледу садржине одлуке о стицању и располагању сопствених акција и обавезе отуђења 

сопствених акција. 

Чланом 27. Нацрта закона врши се исправка техничке грешке у члану 288. Закона.  

Чланом 28. Нацрта закона интервенише се у члану 295. Закона имајући у виду да 

други закони (нпр. Закон о пореском поступку и пореској администрацији) дозвољавају 

конверзију дуга у основни капитал у јавним акционарским друштвима. 

Чланом 29. Нацрта закона извршене су измене у члану 313. Закона, у погледу 

органа надлежног за доношење одлуке о издавању акција до износа одобреног капитала. 

Наиме, прописује се искључива надлежност скупштине акционарског друштва за доношење 

одлуке о издавању одобрених акција, тако да скупштина више не може пренети овлашћење 

за издавање одобрених акција на одбор директора, односно надзорни одбор. 

Чланом 30. Нацрта закона извршене су допуне члана 329. Закона, и дато 

овлашћење скупштини друштва да одлучује и о политици накнада и извештају о накнадама 

чланова одбора директора, односно надзорног одбора у јавним акционарским друштвима. 
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Чланом 31. Нацрта закона врше се измене става 3. члана 376. Закона којима се 

предлаже да се тужба за побијање одлука скупштине друштва може поднети у року од 30 

дана од дана сазнања за одлуку скупштине, али не касније од три месеца од дана када је 

одлука донета, а ако у складу са овим законом постоји обавеза регистрације одлуке 

скупштине иста се може поднети у року од 30 дана од дана регистрације те одлуке. 

Чланом 32. Нацрта закона предложено је брисање става 5. члана 388. Закона, тако 

да више не постоји могућност да се у заступању друштва извршни директори ограниче 

супотписом прокуристе. 

Чл. 33. и 34. Нацрта закона врше се измене члана 393. Закона и додавање новог 

члана 393а. Наиме, прописује се шта обухвата укупна накнада директора (обухвата зараду 

и накнаду трошкова, бонусе, стимулације путем доделе акција, односно вараната друштва 

или другог друштва које је повезано са друштвом, отпремнине и друге бенефиције у било 

ком облику), као и да се иста у јавном акционарском друштву утврђује у складу са 

политиком накнада коју је јавно акционарско друштво у обавези да има. Такође, 

предложено је додавање новог члана 393а који се односи на доступност података о износу 

и структури укупне накнаде менаџмента акционарског друштва. Наиме, уводи се обавеза за 

акционарско друштво које није јавно и за друштво с ограниченом одговорношћу да на 

захтев акционара, односно члана који  поседује акције, односно уделе који представљају 

најмање 5% основног капитала друштва најкасније у року од три дана од дана пријема 

захтева истом омогући увид у податке о износу и структури укупне накнаде за сваког 

директора, односно извршног директора и члана надзорног одбора, ако је управљање 

друштвом дводомно. 

Чл. 35. и 36. Нацрта закона извршене су измене у чл. 398. и 441. Закона, ради 

усклађивања са чланом 29. Нацрта закона, односно изменама члана 313. Закона.  

Чланом 37. Нацрта закона додаје се нови пододељак 7.7. којим се уређују накнаде 

у јавним акцинарским друштвима, а у складу са одредбама Директиве 828/2017 ЕУ. Имајући 

у виду да директори  и чланови надзорног одбора доприносе дугорочном успеху привредног 

друштва, форма и структура њихових накнада је нарочито значајна. Пошто су накнаде један 

од кључних инструмената привредних друштава за усклађивање њихових интереса са 

интересима њихових директора, односно чланова надзорног одбора, важно је да политику 

накнада на одговарајући начин утврђују надлежни органи привредног друштва и да 

акционари имају могућност да искажу своје ставове у погледу политике накнада. Имајући 

у виду наведено, прописује се да је јавно акционарско друштво у обавези да има политику 

накнада директорима и члановима надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, 

која мора бити јасна и разумљива, као и садржина политике накнада,. Такође, предлаже се 

да одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно или 

комисија за накнаде ако је образована, сачињава једном годишње јасан, свеобухватан и 

разумљив извештај о свим накнада које је друштво или са њим повезано друштво које 

послује у оквиру исте групе друштава исплатило или се обавезало да исплати сваком 

поједином садашњем и бившем члану одбора директора, односно надзорног одбора, у 

последњој пословној години која претходи години у којој се сачињава извештај. Ревизор 

који врши ревизију годишњих финансијских извештаја друштва дужан је да изврши 

ревизију извештаја о накнадама и да о томе сачини извештај који садржи мишљење да ли 

извештај о накнадама садржи све прописане податке и исти се доставља скупштини уз 

извештај о накнадама. Такође, друштво је дужно да извештај о накнадама објави на свој 

интеренет страници након седнице скупштине на којој се расправљало о овом извештају, 
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који мора бити бесплатно јавно доступан најмање десет година од дана објављивања на 

интернет страници друштва. Скупштина друштва одлучује о предложеној политици 

накнада, коју одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом 

дводомно предлаже скупштини друштва најмање на сваке четири године. Друштво је дужно 

да политику накнада која је усвојена на седници скупштине, заједно са датумом одржавања 

те седнице и резултатима гласања без одлагања објави на свој интеренет страници, при чему 

политика накнаде мора бити бесплатно јавно доступна најмање за све време њене примене.  

Чл. 38. и 39. Нацрта закона  у члану 464. став 1. Закона додаје се тачка 13) којом се 

уводи обавеза да друштво чува и целокупну документацију у вези са одобравањем и 

закључивањем правног посла, односно правне радње са личним интересом, док се у члану 

465. Закона додаје нови став 3. којим се прописује да је у случају покренутог спора у складу 

са овим законом по тужби акционара или ранијег акционара, одбор директора, односно 

извршни одбор ако је управљање друштвом дводомно, дужан да акте и документа из члана 

464. став 1. тач. 1) до 10) и тач. 12) и 13) овог закона,  а који су непосредно везани за предмет 

спора стави на располагање акционару, односно ранијем акционару на његов писани захтев 

поднет у складу са чланом 81. овог закона, ради вршења увида и копирања за потребе 

вођења парнице о свом трошку током радног времена, као и да изузетно од одредаба члана 

81. став 2. тачка 2) овог закона акти и документи не морају бити одређени, већ одредиви. 

Акционари најчешће немају информацију о томе којим актом је нека одлука донета, који је 

број тог акта, који орган је акт донео и слично, па се на овај начин сваком акционару 

омогућава да прибави било који документ у вези са предметним послом, пре покретања 

парничног поступка.  

Чланом 40. Нацрта закона додаје се нова Глава IVа којим се уређују посебна 

правила у погледу подстицања дугорочног ангажовања акционара у јавним акционарским 

друштвима, а у складу са одредбама Директиве 828/2017 ЕУ.  Дефинисани су, између 

осталог, појмови институционални инвеститор, руководилац имовине и саветник за 

гласање, њихове обавезе, садржина политике ангажовања институционалних инвеститора 

и руководилаца имовине и др. Такође, уређен је и поступак информисања акционара и 

друштва, имајући у виду да се акције листираних друштава често држе преко сложених 

ланаца посредника, што отежава остваривање права акционара и може деловати као 

препрека ангажовању акционара. Привредна друштва често не могу да идентификују своје 

акционаре. Идентификација акционара је предуслов за директну комуникацију између 

акционара и привредног друштва, те је од суштинског значаја за олакшавање остваривања 

права акционара и за ангажовање акционара. Делотворно остваривање права акционара у 

великој мери зависи од ефикасности ланца посредника који воде рачуне хартија од 

вредности за рачун акционара или других лица. У ланцу посредника, нарочито када се у 

ланцу налази много посредника, информација из привредног друштва не преноси се увек 

његовим акционарима, а гласови акционара се не преносе увек исправно привредном 

друштву. Циљ ових одредаба је да се побољша пренос информација дуж ланца посредника 

како би се олакшало остваривање права акционара. С обзиром на њихову значајну улогу, 

посредници треба да буду у обавези да акционарима олакшају остваривање њихових права, 

без обзира на то да ли акционари та права остварују сами или именују треће лице да то 

учини. Када акционари не желе да сами остварују права него су именовали посредника да 

то ради, посредник треба да та права остварује на основу изричитог овлашћења и упутства 

акционара и у њихову корист. Такође, веома је важно да акционари знају да ли су њихови 

гласови исправно узети у обзир, те се овим одредбама предвиђа обавеза да друштво, у 
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случају одржавања седнице скупштине електронским путем, лицу које је гласало достави 

електронску потврду о пријему гласова, као и обавеза да након одржане седнице скупштине 

изда потврду да су гласови акционара уредно евидентирани и пребројани. 

Чланом 41. Нацрта закона врши се исправка техничке грешке у члану 476. Закона. 

Чланом 42. Нацрта закона врше се измене у члану 516. Закона тако што се рок за 

доставу одлуке о принудном откупу акција Централном регистру продужава са три на пет 

радних рада од дана регистрације у регистру привредних субјеката. 

Чланом 43. Нацрта закона интервенише се у члану 546. Закона ради усклађивања 

са изменама члана 45. Закона. Прописује се, између осталог, које разлоге за принудну 

ликвидацију није могуће отклонити. 

Чланом 44. Нацрта закона врше измене члана 547. Закона, имајући у виду измене 

извршене у члану 546. Закона. Наиме, када је реч неотклоњивим разлозима за принудну 

ликвидацију, регистратор на интернет страници регистра привредних субјеката објављује 

обавештење обавештење о привредном друштву код кога су се стекли разлози за принудну 

ликвидацију које у складу са одредбом члана 546. став 2. није могуће отклонити, и то у 

трајању од 30 дана. По истеку овог рока, регистратор по службеној дужности доноси акт о 

покретању поступка принудне ликвидације којим друштво преводи у статус „у принудној 

ликвидацијиˮ и истовремено објављује оглас о принудној ликвидацији на интернет 

страници регистра привредних субјеката у непрекидном трајању од 60 дана. 

Чланом 45. Нацрта закона интервенише се у члану 547а Закона, тако што се 

проширује одредба става 3. овог члана и  предлаже се да се у случају покретања поступка 

принудне ликвидације поступак стечаја не прекида. Поред тога, врше се измене и у ставу 5. 

истог члана, тако да од дана објављивања огласа о принудној ликвидацији акционарско 

друштво не може регистровати промене података ни у Централном регистру. 

Чланом 46. Нацрта закона врше се измене у члану 547б ради усклађивања са 

изменама члана 547. Закона. 

Чланом 47. Нацрта закона брише се став 2. члана 548. Закона због проблема у 

примени истог у пракси. Наиме, одредбом става 1. овог члана, чланови друштва довољно 

су заштићени у погледу имовине која се расподељује након брисања друштва из регистра у 

поступку принудне ликвидације, јер се иста расподељује према општем принципу-у 

сразмери са њиховим уделима у капиталу друштва, а у случају ортачког друштва које нема 

капитал расподељује се на једнаке делове између ортака. Такође, на предлог Привредне 

коморе Србије, због проблема у пракси при утврђивању ликвидационог остатка по 

спроведеном поступку принудне ликвидације, прецизиране су одредбе које се односе на 

одговорност чланова друштва за обавезе брисаног друштва. 

Чланом 48. Нацрта закона предложене су измене става 1. члана 582. Закона, тако 

што се прописује кривична одговорност лица из члана 61. Закона и у случају када је то лице 

прибавило одобрење правног посла или радње у случају постојања личног интереса у 

складу са чланом 66. Закона, а правни посао није закључен, или правна радња није предузета 

по фер вредности. 

Чланом 49. Нацрта закона предложене су измене члана 585. Закона ради 

усклађивања са изменама члана 66. Закона и увођења новог привредног преступа. Наиме, 

између осталог, додаје се нова тачка 8а) којом се уводи привредни преступ за друштво и 

одговорно лице у друштву уколико на захтев акционара који поседује акције које 

представљају најмање 5% основног капитала друштва не учини доступним податке о износу 

и структури укупне накнаде за сваког директора, односно извршног директора и члана 
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надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно, а имајући у виду да је ова обавеза 

за друштво прописана чланом 34. Нацрта закона. 

Чланом 50. Нацрта закона врше се допуне члана 586. Закона и прописују нови 

привредни преступи за јавно акционарско друштво и одговорно лице у том друштву, а 

имајући у виду чл. 37. и 40. Нацрта закона. 

Чланом 51. Нацрта закона уводе се привредни преступи инситуционалних 

инвеститора, руководилаца имовином, саветника за гласање и посредника, а у складу са 

одредбама члана 40. Нацрта закона. 

Чланом 52. Нацрта закона предложено је да се примена одредаба Закона које се 

односе на прекогранична припајања и спајања привредних друштава, Европско друштво и 

Европску економску интересну групацију одложи за 1. јануара 2025. године. 

Чланом 53. Нацрта закона предлаже се да се поступци брисања предузетника из 

регистра који су започети пре почетка примене овог закона, окончају у складу са одредбама 

Зaкoнa o приврeдним друштвимa („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. 

закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19). 

Чланом 54. Нацрта закона предлаже се да су постојећа привредна друштва, 

предузетници, огранци и представништва страних привредних друштава који немају 

регистровану адресу седишта у складу са одредбама овог закона, дужни да адресу седишта 

ускладе са одредбама овог закона и исту региструју у року од годину дана од дана ступања 

на снагу. 

Чланом 55. Нацрта закона предлаже се да су постојећа јавна акционарска друштва 

дужна да се ускладе са одредбама овог закона које се односе на накнаде у јавним 

акционарским друштвима у року од годину дана од дана ступања на снагу. 

Чланом 56. Нацрта закона предлаже се ступање на снагу овог закона, као и почетак 

примене појединих одредаба. 

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТАВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

За примену овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике 

Србије. 

V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - 

др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19 – у даљем тексту: Закон) уређује се правни положај 

привредних друштава, а нарочито њихово оснивање, управљање, статусне промене, 

промене правне форме, престанак и друга питања од значаја за њихов положај, као и правни 

положај предузетника.  

Кључна питања за анализу постојећег стања и правилно дефинисање промене 

која се предлаже 

1) Који показатељи се прате у области, који су разлози због којих се ови показатељи 

прате и које су њихове вредности? 

Република Србија је уврстила као један од својих главних приоритета унапређење 

позитивних пракси и прописа у свих десет области које прати референтна листа Светске 

банке Doing Business. Заједничка група за унапређење позиције Републике Србије на листи 

Светске банке - Doing Business основана је са задатком да дефинише конкретне мере за 

унапређење пословног окружења у Републици Србији кроз Акциони план, као и да 
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континуирано прати извршење и примену усвојених мера. Ранг листа Doing Business, коју 

је развила Светска банка, базира се на процени процедура, цене и времена потребног за 

њихово извршавање, а који се односе на пословање приватног сектора. Методологија Doing 

Business посматра домаћа мала и средња привредна друштва и врши мерење лакоће 

пословања кроз сагледавање прописа и њихове примене у пракси. Методологија Светске 

банке је заснована на стандардизованим студијама случаја, у највећем пословном граду 

сваке државе. Светска банка прати услове пословања у 190 економија, кроз десет области, 

а једна од њих је и заштита мањинских акционара, а индикатори који се прате су: индекс 

јачине заштите мањинских акционара, индекс управљања конфликтом интереса и индекс обима 

власничког управљања. На ранг листи Светске банке о условима пословања „Doing Business 

2020”, Република Србија је у области заштите мањинских акционара остварила напредак за 

46 места. 

Такође, важећи закон анализиран са становишта његове усаглашености са 

Директивом (ЕУ) 2017/828 Европског парламента и Савета од 17. маја 2017. године о 

измени Директиве 2007/36/ЕЗ у погледу подстицања дугорочног ангажовања акционара  (у 

даљем тексту: Директива 2017/828 ЕУ). Ова директива је донета, да би подстакла дугорочно 

ангажовање акционара и да би побољшала транспарентност између привредних друштава 

и инвеститора.  

2) Да ли се у предметној области спроводи или се спроводио документ јавне 

политике или пропис? Представити резултате спровођења тог документа јавне политике 

или прописа и образложити због чега добијени резултати нису у складу са планираним 

вредностима. 

Имајући у виду да су у Програму за унапређење позиције Републике Србије на ранг 

листи Светске банке о условима пословања-Doing Business за период 2020-2023. године са 

Акционим планом наведени показатељи резултата који се односе на ниво заштите права 

мањинских акционара истичемо да је почетна вредност Индекса управљања конфликтом 

интереса- 6 за 2019. годину, док је циљана вредност овог индекса -10 за 2020. годину, 

односно 2021. годину, као и да је почетна вредност Индекса обима власничког управљања 

- 5 за 2019. годину, док је  циљана вредност овог индекса -10 за 2020. годину, односно 2021. 

годину. 

Ради остваривања циљних вредности наведених индекса, потребно је, између 

осталог, извршити измене и допуне Закона о привредним друштвима, и то: прецизирања 

одредаба Закона које се односе на закључивање послова и радњи у којима постоји лични 

интерес (садржина обавештења, података које је друштво дужно да наведе у годишњим 

финансијским извештајима, права на подношење тужбе за поништај правног посла, ако  

није закључен по фер вредности,  документација коју је друштво дужно да чува и стави на 

располагање сваком члану друштва), увођења обавезе за друштво да акционару учини 

доступним податке о износу и структури накнаде и стимулације директора, односно 

извршног директора и члана надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно, као 

и у погледу органа надлежног за доношење одлуке о издавању акција до износа одобреног 

капитала и др. 

 Извор провере ће бити Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 

2020. годину, односно 2021. годину. 

3) Који су важећи прописи и документи јавних политика од значаја за промену која 

се предлаже и у чему се тај значај огледа? 
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Правни положај привредних друштава и предузетника уређен је Законом о 

привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 

44/18, 95/18 и 91/19 – у даљем тексту: Закон). Предметни пропис је донет пре него што је 

донет Програм за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о 

условима пословања-Doing Business за период 2020-2023. године са Акционим планом. 

Значај ових докумената огледа се у остваривању напретка Републике Србије на ранг 

листи Светске банке о условима пословања у области заштите мањинских акционара. 

Такође,  Влада је Закључком 05 Број: 337–5373/17 од 19. јуна 2017. године, усвојила 

Преговарачку позицију Републике Србије за Међувладину конференцију о приступању 

Републике Србије Европској унији за Поглавље – 6 „Право привредних друштава” којом се 

Република Србија обавезала да ће преузети у правни систем Републике Србије правне 

тековине Европске уније из области корпоративног права са којима домаћи прописи из ове 

области до сада нису били усаглашени, те се Нацртом закона врши усклађивање са 

одредбама Директиве (ЕУ) 2017/828 Европског парламента и Савета од 17. маја 2017. 

године о измени Директиве 2007/36/ЕЗ у погледу подстицања дугорочног ангажовања 

акционара. 

4) Да ли су уочени проблеми у области и на кога се они односе? Представити узроке 

и последице проблема. 

На основу анализе Закона о привредним друштвима има основа да се закључи да би у 

његовој примени могли да настану следећи проблеми: 

- у погледу закључивање послова и радњи у којима постоји лични интерес. Наиме, 

трансакције са повезаним лицима могу нанети штету привредним друштвима и њиховим 

члановима, јер могу повезаном лицу пружити прилику да присвоји вредност која припада 

привредном друштву, те је важно унапредити постојеће заштитне мере за заштиту интереса 

привредних друштава и њихових чланова (садржину обавештења, података које је друштво 

дужно да наведе у годишњим финансијским извештајима, право на подношење тужбе за 

поништај правног посла, ако није закључен по фер вредности, документација коју је 

друштво дужно да чува и стави на располагање сваком члану друштва), 

- у погледу транспарентности накнада директора и чланова надзорног одбора 

нарочито у јавним акционарским друштвима. Имајући у виду да директори и чланови 

надзорног одбора доприносе дугорочном успеху привредног друштва, форма и структура 

њихових накнада је нарочито значајна. Наиме, пошто су накнаде један од кључних 

инструмената привредних друштава за усклађивање њихових интереса са интересима 

њихових директора, односно чланова надзорног одбора, важно је да политику накнада на 

одговарајући начин утврђују надлежни органи привредног друштва и да акционари имају 

могућност да искажу своје ставове у погледу политике накнада. Да би се обезбедило да 

акционари имају делотворан утицај на политику накнада, треба да имају право да гласају о 

политици накнада. Политика накнада треба да допринесе пословној стратегији, дугорочним 

интересима и одрживости привредног друштва и не треба да буде у потпуности или 

претежно везана за краткорочне циљеве. 

- у погледу идентификације акционара и информисања акционара и друштва. Акције 

листираних друштава (јавних акционарских друштава) често се држе преко сложених 

ланаца посредника, што отежава остваривање права акционара и може деловати као 

препрека ангажовању акционара. Привредна друштва често не могу да утврде ко су њихови 

акционари. Идентификација акционара је предуслов за директну комуникацију између 

акционара и привредног друштва и стога је од суштинског значаја за олакшавање 
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остваривања права акционара и за ангажовање акционара. Јавна акционарска друштва треба 

да имају право да идентификују своје акционаре како би могла да са њима директно 

комуницирају. Посредници (правна лица која чувају и администрирају хартије од вредности 

или депо рачуне за рачун других лица (или клијената) у складу са законом којим се уређује 

тржиште капитала) треба да буду у обавези да привредном друштву, на његов захтев, 

доставе информације о идентитету акционара. Да би се постигао тај циљ, привредном 

друштву треба доставити одређени ниво информација о идентитету акционара (лично, 

односно пословно име, матични (регистарски број), податке за контакт акционара, број 

акција које држи акционар, датум стицања акција и сл.). 

5) Која промена се предлаже 

Предлаже се, дефинисање фер вредности правног посла, односно правне радње у 

случају постојања личног лица из члана 61. Закона, да су извештај о процени фер вредности 

ствари или права и обавештење из члана 65. саставни део одлуке скупштине и проширује 

се обухват података које је друштво дужно да објави на својој интернет страници или на 

интернет страници Регистра привредних субјеката најкасније на дан закључења правног 

посла или радње у случају постојања личног интереса. 

Предлажу се подаци које је друштво дужно да наведе у годишњим финансијским 

извештајима, ако је током пословне године закључивало правне послове, односно 

предузимало правне радње у којима је постојао лични интерес лица из члана 61. Закона, а 

за које је потребно одобрење у складу са чланом 66. Закона, и то подаци о: врсти правног 

посла или радње, предмету правног посла или радње, вредности, односно цени предмета 

правног посла или радње, проценту удела, односно акција које лице из члана 61. овог закона 

поседује у друштву, као и правном лицу, односно другом лицу са којим се правни посао 

закључује, односно правна радња предузима и својству, статусу, односно функцији коју 

лице из члана 61. овог закона обавља у друштву као и правном лицу, односно другом лицу 

са којим се правни посао закључује, односно правна радња предузима. 

Предложено је подношење тужбе за поништај правног посла у случају када је 

прибављено одобрење за закључивање посла у коме постоји лични интерес, а правни посао 

није закључен, односно правна радња није предузета по фер вредности, као и да ако 

надлежни суд у поступку по тужби донесе одлуку којом изриче меру привременог 

ограничења права вршења функције директора, члана надзорног одбора, заступника или 

прокуристе, регистратор Регистра привредних субјеката по достављеној судској одлуци, 

брише то лице из регистра.  

Прописује се и кривична одговорност лица из члана 61. Закона и у случају када је то 

лице прибавило одобрење правног посла или радње у случају постојања личног интереса у 

складу са чланом 66. Закона, а правни посао није закључен, или правна радња није предузета 

по фер вредности. 

Уводи се обавеза да друштво чува и целокупну документацију у вези са одобравањем 

и закључивањем правног посла, односно правне радње са личним интересом и прописује да 

је у случају покренутог спора у складу са овим законом по тужби акционара или ранијег 

акционара, одбор директора, односно извршни одбор ако је управљање друштвом 

дводомно, дужан да акте и документа из члана 464. став 1. тач. 1) до 10) и тач. 12) и 13) овог 

закона,  а који су непосредно везани за предмет спора стави на располагање акционару, 

односно ранијем акционару на његов писани захтев поднет у складу са чланом 81. овог 

закона, ради вршења увида и копирања за потребе вођења парнице о свом трошку током 

радног времена, као и да изузетно од одредаба члана 81. став 2. тачка 2) овог закона акти и 
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документи не морају бити одређени, већ одредиви. Акционари најчешће немају 

информацију о томе којим актом је нека одлука донета, који је број тог акта, који орган је 

акт донео и слично, па се на овај начин сваком акционару омогућава да прибави било који 

документ у вези са предметним послом, пре покретања парничног поступка. 

Ако је предузетнику правноснажним актом надлежног органа изречена мера забране 

обављања делатности, даје  му се  могућност да у року од 30 дана од дана правноснажности 

тог акта, региструје прекид обављања делатности за време за које му је мера изречена, 

уколико намерава да задржи предузетнички статус, затим да региструје промену те 

делатности, како би кроз активни статус обављао другу делатност у циљу даљег 

остваривања прихода, и тиме обезбедио егзистенцију за себе и своју породицу, а што у 

сваком случају значи и глобално за економију саме државе, кроз наплату јавних прихода по 

основу обављања делатности предузетника, дакле ради се о двосмерном бенефиту, као и да 

сам одјави делатност, јер забрањену делатност не може обављати. Закон прописује само 

престанак важења одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа, а сада се 

предвиђа и случај одузимања дозволе, лиценце, одобрења, сагласности и др. Наиме, у том 

случају предузетнику се даје могућност да  у року од 30 дана од правноснажности акта 

којим је извршено одузимање дозволе, лиценце, одобрења, сагласности и др. региструје 

промену те делатности или да сам одјави делатност, јер се та у случају одузимања дозволе, 

лиценце, одобрења, сагласности и др. не може обављати. Осим тога, будући да Законом о 

поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, поступак брисања предузетника 

из регистра по службеној дужности није прописан, на питања која се односе на поступак 

регистрације и евидентирања, а која овим законом нису посебно уређена примењује се 

закон којим се уређује општи управни поступак, а на основу одредбе члана 4. став 1. 

наведеног закона. С тим у вези, као и код привредних друштва, предлаже се објављивање 

обавештења на интернет страни Агенције за привредне регистре, да су се стекли разлози за 

брисање предузетника из регистра по сили закона. Такође, предложено је и да се рок за 

пријаву наставка обављања делатности у случају смрти, односно губитка пословне 

способности предузетника продужи са 30 на 60 дана. 

Предлаже се искључива надлежност скупштине акционарског друштва за доношење 

одлуке о издавању одобрених акција, тако да скупштина више не може пренети овлашћење 

за издавање одобрених акција на одбор директора, односно надзорни одбор. 

Поред тога, дато је овлашћење скупштини друштва да одлучује и о политици 

накнада и извештају о накнадама члановима одбора директора, односно надзорног одбора 

у јавним акционарским друштвима. 

Прописује се шта обухвата укупна накнада директора (обухвата зараду и накнаду 

трошкова, бонусе, стимулације путем доделе акција, односно вараната друштва или другог 

друштва које је повезано са друштвом, отпремнине и друге бенефиције у било ком облику), 

као и да се иста у јавном акционарском друштву утврђује у складу са политиком накнада 

коју је јавно акционарско друштво у обавези да има. Такође, уводи се обавеза за 

акционарско друштво које није јавно и за друштво с ограниченом одговорношћу да на 

захтев акционара, односно члана који  поседује акције, односно уделе који представљају 

најмање 5% основног капитала друштва најкасније у року од три дана од дана пријема 

захтева истом омогући увид у податке о износу и структури укупне накнаде за сваког 

директора, односно извршног директора и члана надзорног одбора, ако је управљање 

друштвом дводомно. 
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Имајући у виду да директори и чланови надзорног одбора доприносе дугорочном 

успеху привредног друштва, форма и структура њихових накнада је нарочито значајна. 

Пошто су накнаде један од кључних инструмената привредних друштава за усклађивање 

њихових интереса са интересима њихових директора, односно чланова надзорног одбора, 

важно је да политику накнада на одговарајући начин утврђују надлежни органи привредног 

друштва и да акционари имају могућност да искажу своје ставове у погледу политике 

накнада. Имајући у виду наведено, прописује се да је јавно акционарско друштво у обавези 

да има политику накнада директорима и члановима надзорног одбора ако је управљање 

друштвом дводомно, која мора бити јасна и разумљива, као и садржина политике накнада,. 

Такође, предлаже се да одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање 

друштвом дводомно или комисија за накнаде ако је образована, сачињава једном годишње 

јасан, свеобухватан и разумљив извештај о свим накнада које је друштво или са њим 

повезано друштво које послује у оквиру исте групе друштава исплатило или се обавезало 

да исплати сваком поједином садашњем и бившем члану одбора директора, односно 

надзорног одбора, у последњој пословној години која претходи години у којој се сачињава 

извештај. Ревизор који врши ревизију годишњих финансијских извештаја друштва дужан је 

да изврши ревизију извештаја о накнадама и да о томе сачини извештај који садржи 

мишљење да ли извештај о накнадама садржи све прописане податке и исти се доставља 

скупштини уз извештај о накнадама. Такође, друштво је дужно да извештај о накнадама 

објави на свој интеренет страници након седнице скупштине на којој се расправљало о овом 

извештају, који мора бити бесплатно јавно доступан најмање десет година од дана 

објављивања на интернет страници друштва. Скупштина друштва одлучује о предложеној 

политици накнада, коју одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање 

друштвом дводомно предлаже скупштини друштва најмање на сваке четири године. 

Друштво је дужно да политику накнада која је усвојена на седници скупштине, заједно са 

датумом одржавања те седнице и резултатима гласања без одлагања објави на свој 

интеренет страници, при чему политика накнаде мора бити бесплатно јавно доступна 

најмање за све време њене примене.  

Уређују се посебна правила у погледу подстицања дугорочног ангажовања 

акционара у јавним акционарским друштвима, а у складу са одредбама Директиве 2017/828 

ЕУ.  Дефинисани су, између осталог, појмови институционални инвеститор, руководилац 

имовине и саветник за гласање, њихове обавезе, садржина политике ангажовања 

институционалних инвеститора и руководилаца имовине и др. Такође, уређен је и поступак 

информисања акционара и друштва, имајући у виду да се акције листираних друштава често 

држе преко сложених ланаца посредника, што отежава остваривање права акционара и 

може деловати као препрека ангажовању акционара. Привредна друштва често не могу да 

идентификују своје акционаре. Идентификација акционара је предуслов за директну 

комуникацију између акционара и привредног друштва, те је од суштинског значаја за 

олакшавање остваривања права акционара и за ангажовање акционара. Делотворно 

остваривање права акционара у великој мери зависи од ефикасности ланца посредника који 

воде рачуне хартија од вредности за рачун акционара или других лица. У ланцу посредника, 

нарочито када се у ланцу налази много посредника, информација из привредног друштва не 

преноси се увек његовим акционарима, а гласови акционара се не преносе увек исправно 

привредном друштву. Циљ ових одредаба је да се побољша пренос информација дуж ланца 

посредника како би се олакшало остваривање права акционара. С обзиром на њихову 

значајну улогу, посредници треба да буду у обавези да акционарима олакшају остваривање 
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њихових права, без обзира на то да ли акционари та права остварују сами или именују треће 

лице да то учини. Када акционари не желе да сами остварују права него су именовали 

посредника да то ради, посредник треба да та права остварује на основу изричитог 

овлашћења и упутства акционара и у њихову корист. Такође, веома је важно да акционари 

знају да ли су њихови гласови исправно узети у обзир, те се овим одредбама предвиђа 

обавеза да друштво, у случају одржавања седнице скупштине електронским путем, лицу 

које је гласало достави електронску потврду о пријему гласова, као и обавеза да након 

одржане седнице скупштине изда потврду да су гласови акционара уредно евидентирани и 

пребројани. 

Прописује се, између осталог, које разлоге за принудну ликвидацију није могуће 

отклонити. 

Уводи привредни преступ за друштво и одговорно лице у друштву уколико на захтев 

акционара не учини доступним податке о износу и структури укупне накнаде за сваког 

директора, односно извршног директора и члана надзорног одбора, ако је управљање 

друштвом дводомно, нови привредни преступи за јавно акционарско друштво и одговорно 

лице у том друштву у вези са предложеним обавезама у погледу политике накнада и 

информисања акционара у циљу остваривања њихових права, као привредни преступи 

институционалних инвеститора, руководилаца имовином, саветника за гласање и 

посредника. 

6) Да ли је промена заиста неопходна и у ком обиму? 

Промене јесу неопходне. С обзиром на то да Закон уређује општи правни оквир за 

положај привредних друштава, као и правни положај предузетника, друге могућности за 

унапређење одредаба тог закона и њихово усаглашавање са другим прописима, не постоје.  

Тачније, једино је изменама и допунама Закона било могуће предвидети одредбе 

којима би се допринело побољшању ранга Републике Србије на листи Светске банке о 

условима пословања-Doing Business, унапређењем одредаба које се односе на заштиту 

права мањинских акционара, као и одредбе којима се врши усаглашавање са одредбама 

Директиве 2017/828 ЕУ. Сходно томе, доношење закона ради реализације предвиђених 

циљева, јесте једини начин за решавање проблема.  

7) На које циљне групе (субјекте регулације) ће утицати предложена промена? 

Утврдити и представити циљне групе на које ће промена имати непосредан односно 

посредан утицај.  

Предложена решења у закону имаће позитиван утицај на транспарентност при 

закључивању послова, односно предузимању правних радњи у којима постоји лични 

интерес лица која имају посебне дужности према друштву, на подизање нивоа свести 

директора, чланова надзорног одбора, заступника и прокуриста у погледу поштовања 

законских одредаба при закључивању правног посла, односно предузимању правне радње 

у којима постоји лични интерес, као и на транспарентност података о висини и структури 

накнада и стимулација менаџмента акционарског друштва. 

Да би се подстицало власничко улагање и олакшало остваривање права која се 

односе на акције, требало би успоставити висок степен транспарентности у погледу 

трошкова, укључујући цене и накнаде, за услуге које пружају посредници (правна лица која 

чувају и администрирају хартије од вредности или депо рачуне за рачун других лица (или 

клијената) у складу са законом којим се уређује тржиште капитала).  
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Делотворно и одрживо ангажовање акционара један је од камена темељаца модела 

корпоративног управљања листираних друштава, који зависи од провера и узајамних 

контрола које врше различити органи и различите заинтересоване стране. Веће учешће 

акционара у корпоративном управљању једно је од средстава која могу побољшати 

финансијскe и нефинансијскe перформансе привредних друштава, укључујући у погледу 

фактора животне средине, друштвених и управљачких фактора.  

Институционални инвеститори и руководиоци имовине често су значајни акционари 

листираних друштава и могу играти важну улогу у корпоративном управљању тим 

друштвима, али и у ширем смислу у погледу њихове стратегије и дугорочне успешности. 

Међутим, институционални инвеститори и руководиоци имовине често се не ангажују у 

привредним друштвима у којима поседују акције, а тржишта капитала често врше притисак 

на привредна друштва да постигну успех у кратком року, што може угрозити дугорочне 

финансијске и нефинансијске перформансе привредних друштава и може, поред других 

негативних последица, довести до неоптималног нивоа инвестиција, на пример у 

истраживање и развој, на штету дугорочне успешности како привредних друштава тако и 

инвеститора. 

Институционални инвеститори и руководиоци имовине често нису транспарентни у 

погледу својих инвестиционих стратегија, своје политике ангажовања и њиховог 

спровођења. Јавно објављивање тих информација могло би имати позитиван утицај на свест 

инвеститора, олакшати дијалог између привредних друштава и њихових акционара, 

подстаћи ангажовање акционара и ојачати њихову одговорност према заинтересованим 

странама и цивилном друштву. Институционални инвеститори и руководиоци имовине 

стога треба да буду транспарентнији у погледу свог приступа ангажовању акционара. Они 

треба или да развију и јавно објаве политику ангажовања акционара или да објасне зашто 

су одлучили да то не учине. Политика ангажовања акционара треба да опише како 

институционални инвеститори и руководиоци имовине интегришу ангажовање акционара 

у своју инвестициону стратегију, које различите активности ангажовања бирају да спроводе 

и како то чине. Политика ангажовања треба да укључи и политике за управљање стварним 

или потенцијалним сукобима интереса, нарочито у ситуацијама у којима институционални 

инвеститори или руководиоци имовине или њихова повезана друштва имају значајне 

пословне односе са привредним друштвом у које се инвестира. Политика ангажовања или 

објашњење треба да буду јавно доступни. Институционални инвеститори и руководиоци 

имовине требало би да јавно обелодане информације о спровођењу своје политике 

ангажовања, а нарочито како су остваривали своја права гласа.  

Такође, с обзиром на значај саветника за гласање, исти треба да подлежу захтевима 

у погледу транспарентности. Саветници за гласање треба да извештавају о примени кодекса 

понашања, као и да објаве одређене кључне информације које се односе на припрему 

њиховог истраживања, савета и препорука за гласање, као и све стварне или потенцијалне 

сукобе интереса или пословне односе који би могли да утичу на припрему истраживања, 

савета и препорука за гласање. Те информације треба да буду јавно доступне у периоду од 

најмање три године како би се институционалним инвеститорима омогућило да одаберу 

услуге саветника за гласање узимајући у обзир њихове прошле резултате. 

Директори доприносе дугорочном успеху привредног друштва. Форма и структура 

накнаде директора јесу питања која првенствено спадају у надлежност привредног друштва, 

његових релевантних одбора, акционара и, по потреби, представника запослених. Пошто су 

накнаде један од кључних инструмената привредних друштава за усклађивање њихових 



18 
 

интереса са интересима њихових директора и с обзиром на пресудну улогу директора у 

привредним друштвима, важно је да политику накнада привредних друштава на 

одговарајући начин утврђују надлежни органи привредног друштва и да акционари имају 

могућност да искажу своје ставове у погледу политике накнада привредног друштва. 

Успешност директора треба оцењивати коришћењем и финансијских и нефинансијских 

критеријума перформанси, укључујући, по потреби, факторе животне средине, социјалне и 

управљачке факторе. Политика накнада треба да опише различите компоненте плата 

директора и распон њихових релативних удела. Сврха објављивања накнада појединачних 

директора и објављивања извештаја о накнадама јесте да се обезбеди већа корпоративна 

транспарентност и већа одговорност директора, као и бољи надзор акционара над 

накнадама директора. Овим се стварају неопходни предуслови за остваривање права 

акционара и ангажовање акционара у погледу накнада. Објављивање тих информација 

акционарима нарочито је неопходно да би им се омогућило да оцене накнаде директора и 

да изразе своје ставове о модалитетима и нивоу плата директора, као и о вези између плате 

и успешности сваког појединачног директора, како би се отклониле евентуалне ситуације у 

којима износ накнаде директора није оправдан на основу његове појединачне успешности 

и успешности привредног друштва. Објављивање извештаја о накнадама је неопходно како 

би се омогућило не само акционарима, него и потенцијалним инвеститорима и 

заинтересованим странама да процене накнаде директора, у којој мери су те накнаде 

повезане са успешношћу привредног друштва и како привредно друштво спроводи своју 

политику накнада у пракси.  

Да би се повећала корпоративна транспарентност, као и одговорност директора, и да 

би се омогућило акционарима, потенцијалним инвеститорима и заинтересованим странама 

да добију потпуну и поуздану слику о накнади сваког директора, нарочито је важно да се 

објави сваки елемент и укупан износ накнаде. 

Нарочито је важно објављивање накнаде додељене или која припада појединачним 

директорима не само од стране самог привредног друштва, него и из било ког другог 

друштва које припада истој групи. Ако би се из извештаја о накнадама искључила накнада 

коју појединачним директорима додељују или која им припада из друштава која припадају 

истој групи као и привредно друштво, акционари не би имали потпуну и поуздану слику о 

накнадама које је привредно друштво доделило директорима. Од суштинског је значаја да 

се процени накнада и успешност директора не само годишње него и током одговарајућег 

временског периода како би се акционарима, потенцијалним инвеститорима и 

заинтересованим странама омогућило да правилно процене да ли се накнадама награђује 

дугорочна успешност и да измере кретање успешности и накнада директора у 

средњорочном односно дугорочном периоду, нарочито у односу на успешност привредног 

друштва. У многим случајевима, тек након неколико година може се оценити да ли је 

додељена накнада била у складу са дугорочним интересима привредног друштва. 

Поред тога, предложена решења имаће позитиван утицај и на мањинске чланове 

друштва и потенцијалне инвеститоре, што ће свакако унапредити привредну активност. 

8) Да ли постоје важећи документи јавних политика којима би се могла остварити 

жељена промена и о којим документима се ради?  

Постоји Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 

83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19). 

9) Да ли је промену могуће остварити применом важећих прописа? 
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Применом важећег Закон о привредним друштвима није могуће остварити описане 

промене. Ово из разлога што описане промене захтевају нове формулације законских 

одредаба које се могу остварити само изменама и допунама важећег закона. 

    10) Квантитативно (нумерички, статистички) представити очекиване трендове у 

предметној области, уколико се одустане од интервенције (статус qуо). 

Одустајање од предложених решења деловаће дестимулативно на акционаре, 

односно мањинске акционаре, привредна друштва, потенцијалне инвеститоре. Такође, 

статус qуо имаће негативан утицај на побољшање ранга Републике Србије на ранг листи 

Светске банке, као и на затварање Преговарачког поглавља 6. Стога је неопходно да се 

унапреди правни режим на начин како је то предложено. 

11) Какво је искуство у остваривању оваквих промена у поређењу са искуством 

других држава? (упоредно-правно искуство) 

За предложена решења коришћено је упоредно право Хрватске и Словеније. Имајући 

у виду да су обе наведене државе чланице Европске уније, оне су доследно имплементирале 

Директиву 2017/828 ЕУ. 

      Кључна питања за утврђивање циљева 

1) Због чега је неопходно постићи жељену промену на нивоу друштва? 

Изменама и допунама Закона о привредним друштвима постиже се хармонизација 

националног законодавства са законодавством Европске уније и стварају услови за 

побољшање ранга Републике Србије на ранг листи Светске банке. 

2) Шта се предметном променом жели постићи? 

 Предметном променом жели се постићи унапређење ранга Републике Србије у 

области заштите права мањинских акционара на ранг листи Светске банке и стварање 

предуслова за затварање Преговарачког поглавља 6. 

Поред наведеног, циљ који ће се постићи усвајањем предложених решења је 

постизање веће транспарентности и правне сигурности, а што ће свакако резултирати 

повољнијим положајем мањинских чланова друштва, чиме ће се побољшати услови 

пословања, а што ће утицати и на побољшање инвестиционе климе.  

3) Да ли су општи и посебни циљеви усклађени са важећим документима јавних 

политика и постојећим правним оквиром? 

Да, општи и посебни циљеви су усклађени са важећим документима јавних 

политика, и то са: Програмом за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи 

Светске банке о условима пословања-Doing Business за период 2020-2023. године са 

Акционим планом, којим су предвиђене измене Закона о привредним друштвима, као и са  

Преговарачком позицијом Републике Србије за Међувладину конференцију о приступању 

Републике Србије Европској унији за Поглавље – 6 „Право привредних друштава” којом се 

Република Србија обавезала да ће преузети у правни систем Републике Србије правне 

тековине Европске уније из области корпоративног права са којима домаћи прописи из ове 

области до сада нису били усаглашени.  

4) На основу којих показатеља учинка ће бити могуће утврдити да ли је дошло до 

остваривања општих, односно посебних циљева. 
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Извор провере ће бити Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 

2021. годину, односно 2022. годину. 

Затварање поглавља 6 – Право привредних друштава биће показатељ да је извршена 

хармонизација са правом ЕУ. 

            Кључна питања за идентификовање опција јавних политика 

1) Које релевантне опције за остварење циља су узете у разматрање? Да ли је 

разматрана „статус qуо“ опција? 

Разматрана је статус qуо опција, али имајући у виду да би иста имала негативан 

утицај на побољшање ранга Републике Србије на ранг листи Светске банке, као и на 

затварање Преговарачког поглавља 6, ова опција није могла бити прихваћена. 

2) Да ли су, поред регулаторних мера, идентификоване и друге опције за постизање 

жељене промене и анализирани њихови потенцијални ефекти? 

Жељене промене се могу постићи само регулаторним мерама, законом. 

3) Да ли су, поред рестриктивних мера испитане и подстицајне мере за постизање 

посебног циља? 

Предвиђени циљеви не могу се постићи подстицајним мерама.  

4) Да ли су у оквиру разматраних опција идентификоване институционално 

управљачко организационе мере које је неопходно спровести да би се постигли посебни 

циљеви? 

Нису идентификоване институционално управљачко организационе мере које је 

неопходно спровести да би се постигли посебни циљеви.  

5) Да ли се промена може постићи кроз провођење информативно-едукативних 

мера? 

Жељене промене се не могу постићи информативно-едукативним мерама без 

увођења санкција за лица која не поступају у складу са предложеним решењима. 

Кључна питања за анализу финансијских ефеката 

1) Какве ће ефекте доношење Закона о изменама и допунама Закона о привредним 

друштвима имати на јавне приходе и расходе у средњем и дугом року? 

Доношење Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима неће 

утицати на јавне приходе и расходе. 

2) Да ли је финансијске ресурсе за спровођење изабране опције потребно обезбедити 

у буџету, или из других извора финансирања и којих? 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике 

Србије, односно буџету аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.  

3) Како ће спровођење Закона о изменама и допунама Закона о привредним 

друштвима утицати на међународне финансијске обавезе?  

Спровођење Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима нема 

утицаја на међународне финансијске обавезе Републике Србије. 
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Кључна питања за анализу економских ефеката 

1) Које трошкове и користи (материјалне и нематеријалне) ће изабрана опција 

проузроковати привреди, појединој грани, односно одређеној категорији привредних 

субјеката? 

Примена предложених законских решења неће изазивати трошкове код грађана и 

привреде (ни код малих и средњих привредних друштава).  

2) Да ли изабране опције утичу на конкурентност привредних субјеката на домаћем 

и иностраном тржишту (укључујући и ефекте на конкурентност цена) и на који начин?  

Да. Изабране опције утичу на конкурентност привредних друштава на домаћем и 

иностраном тржишту јер се кроз повећање нивоа транспарентности у погледу закључивања 

послова са личним интересом, у погледу накнада директорима и члановима надзорног 

одбора, као и у погледу подстицања дугорочног ангажовања акционара доприноси 

оптималном нивоу инвестиција, као и дугорочној успешности привредних друштава и 

инвеститора. 

3) Да ли изабране опције утичу на услове конкуренције и на који начин? 

Овај закон ће стимулисати привредну активност и повећати тржишну конкуренцију, 

из разлога што је стварањем услова за повећани ниво инвестиционе активности реално 

очекивати повећање броја привредних субјеката. 

  4) Да ли изабрана опција утиче на трансфер технологије и/или примену техничко-

технолошких, организационих и пословних иновација и на који начин? 

Предложеним решењима подстиче се коришћење модерних технологија у 

комуникацији између привредних друштава и њихових акционара, као и осталих учесника 

на тржишту. 

5) Да ли изабрана опција утиче на друштвено богатство и његову расподелу и на који 

начин? 

Предложена решења позитивно утичу и на стварање друштвеног богатства. Решења 

предвиђена Нацртом закона доприносе већој правној сигурности и тржишној конкуренцији, 

те се очекује пораст нивоа инвестиција, а што ће у крајњој линији резултирати и у расту 

друштвеног богатства, односно укупног економског и друштвеног прогреса. 

6) Какве ће ефекте изабрана опција имати на квалитет и статус радне снаге (права, 

обавезе и одговорности), као и права, обавезе и одговорности послодаваца? 

Предложена решења неће утицати на стечена права, обавезе и одговорности радника 

и послодаваца. 

 Кључна питања за анализу ефеката на друштво 

1) Колике трошкове и користи ће изабрана опција проузроковати грађанима? 

 

Предложена решења неће проузроковати трошкове грађанима. 

2) Да ли би и на који начин изабрана опција утицала на тржиште рада и 

запошљавања, као и на услове за рад? 
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Овај закон ће стимулисати привредну активност и повећати тржишну конкуренцију, 

из разлога што је стварањем услова за повећани ниво инвестиционе активности реално 

очекивати повећање броја привредних субјеката, а самим тим и на отварање нових радних 

места. 

Анализа ефеката на животну средину 

Предложена решења немају утицаја на животну средину. 

Анализа управљачких ефеката 

1) Да ли се изабраном опцијом уводе организационе, управљачке или 

институционалне промене. 

Изабраном опцијом се не уводи ни једна од наведених промена. 

2) Да ли је изабрана опција у сагласности са важећим прописима, међународним 

споразумима и усвојеним документима јавних политика? 

Нацрт закона усклађен је са важећим документима јавних политика, и то са: 

Програмом за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о 

условима пословања-Doing Business за период 2020-2023. године са Акционим планом, 

којим су предвиђене измене Закона о привредним друштвима, као и са  Преговарачком 

позицијом Републике Србије за Међувладину конференцију о приступању Републике 

Србије Европској унији за Поглавље – 6 „Право привредних друштава” којом се Република 

Србија обавезала да ће преузети у правни систем Републике Србије правне тековине 

Европске уније из области корпоративног права са којима домаћи прописи из ове области 

до сада нису били усаглашени.  

3) Да ли изабрана опција утиче на владавину права и безбедност?              

Нацрта закона позитивно утиче на владавину права. Основни и најважнији 

позитиван ефекат овог закона је повећање нивоа транспарентности у погледу закључивања 

послова са личним интересом, у погледу накнада директорима и члановима надзорног 

одбора, као и у погледу подстицања дугорочног ангажовања акционара што за собом даље 

повлачи већу правну сигурност у области права привредних друштава. 

4) Да ли изабрана опција утиче на одговорност и транспарентност рада јавне управе? 

 

Решења из Нацрта закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима 

немају утицаја на одговорност и транспарентност рада јавне управе. 

5) Које додатне мере треба спровести и колико времена ће бити потребно да се 

спроведе изабрана опција и обезбеди њено касније доследно спровођење, односно њена 

одрживост? 

Решења из Нацрта закона не изискују доношење подзаконских аката, али је за 

одређена предложена решење потребно оставити довољно времена за унапређење софтвера 

Агенције за привредне регистре, као и довољно времена привредним субјектима да се 

прилагоде новим законским решењима.  
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Анализа ризика 

1) Да ли је за спровођење изабране опције обезбеђена подршка свих кључних 

заинтересованих страна и циљних група? Да ли је спровођење изабране опције приоритет 

за доносиоце одлука у наредном периоду? 

Нацрт закона припремила је Посебна радна група за припрему текста Нацрта закона 

о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, у чијем раду су учествовали 

представници органа чији је делокруг повезан са садржином овог закона. 

Поред представника Министарства привреде, у раду на припреми Нацрта закона 

учествовали су и представници Министарства финансија, Министарства државне управе и 

локалне самоуправе, Агенције за привредне регистре, Комисије за хартије од вредности, 

Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Привредне коморе Србије, 

Правног факултета Унион и Центра за европске политике за јединствено тржиште и 

конкурентност. 

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима планиран је 

Годишњим планом рада Владе за 2021. годину за трећи квартал 2021. године. 
 

2) Да ли су обезбеђена финансијска средства за спровођење изабране опције? 

Спровођење решења из Нацрта закона не изискује финансијска средства. 

3) Да ли постоји још неки ризик за спровођење изабране опције? 

Није уочен ни један ризик за спровођење изабране опције. 

 

VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА КОЈЕ СЕ 

МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

Подаци о лицима која се региструју 

Члан 9а 

Подаци о лицима за које по овом закону постоји обавеза регистрације, а који се 

региструју у складу са законом о регистрацији су: 

1) за домаће физичко лице - лично име, ПОЛ и јединствени матични број грађана; 

2) за странца - лично име, ПОЛ, број пасоша и држава издавања, односно лични 

ЕВИДЕНЦИЈСКИ број за странца, односно број личне карте странца и земља издавања; 

3) за домаће правно лице - пословно име, адреса седишта и матични број; 

4) за страно правно лице - пословно име, адреса седишта, број под којим се то правно 

лице води у матичном регистру и држава у којој је то лице регистровано. 

Одговорност чланова 

Члан 17. 

Чланови друштва одговарају за обавезе друштва у складу са одредбама овог закона 

које уређују поједине правне форме друштва, као и у случајевима из ЧЛ. 18. И 548. члана 

18. овог закона. 

Седиште 
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Члан 19. 

Седиште друштва је место на територији Републике Србије из кога се управља 

пословањем друштва и које је као такво одређено оснивачким актом, статутом или одлуком 

скупштине, односно одлуком ортака или комплементара. 

Ако друштво трајно обавља своју делатност у месту различитом од свог седишта, 

трећа лица могу против друштва засновати надлежност суда и према том месту. 

Одлуку о промени седишта доноси скупштина, ако оснивачким актом, односно 

статутом није другачије одређено. 

Адреса седишта друштва региструје се у складу са законом о регистрацији. 

СЕДИШТЕ ДРУШТВА ЈЕ МЕСТО И АДРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ ИЗ КОГА СЕ УПРАВЉА ПОСЛОВАЊЕМ ДРУШТВА И КОЈЕ ЈЕ КАО ТАКВО 

ОДРЕЂЕНО ОСНИВАЧКИМ АКТОМ, СТАТУТОМ ИЛИ ОДЛУКОМ СКУПШТИНЕ, 

ОДНОСНО ОДЛУКОМ ОРТАКА ИЛИ КОМПЛЕМЕНТАРА. 

АКО ДРУШТВО ТРАЈНО ОБАВЉА СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ У МЕСТУ 

РАЗЛИЧИТОМ ОД СВОГ СЕДИШТА, ТРЕЋА ЛИЦА МОГУ ПРОТИВ ДРУШТВА 

ЗАСНОВАТИ НАДЛЕЖНОСТ СУДА И ПРЕМА ТОМ МЕСТУ. 

ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ СЕДИШТА ДОНОСИ СКУПШТИНА, АКО 

ОСНИВАЧКИМ АКТОМ, ОДНОСНО СТАТУТОМ НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ ОДРЕЂЕНО. 

АДРЕСА СЕДИШТА ДРУШТВА ПОДРАЗУМЕВА ГРАД, ОПШТИНУ, 

НАСЕЉЕНО МЕСТО, УЛИЦУ ИЛИ ТРГ, КУЋНИ БРОЈ, СПРАТ И БРОЈ СТАНА, У 

СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ТЕРИТОРИЈАЛНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА. 

АДРЕСА СЕДИШТА ДРУШТВА РЕГИСТРУЈЕ СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О 

РЕГИСТРАЦИЈИ. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ МОЖЕ ТУЖБОМ НАДЛЕЖНОМ СУДУ ДА 

ЗАХТЕВА БРИСАЊЕ РЕГИСТРОВАНЕ АДРЕСЕ СЕДИШТА ДРУШТВА, АКО ЛИЦЕ 

КОЈЕ ИМА ПРАВО СВОЈИНЕ, ОДНОСНО ПРАВО КОРИШЋЕЊА, НИЈЕ ДОЗВОЛИЛО 

УПОТРЕБУ ТОГ ПРОСТОРА ЗА ВРШЕЊЕ УПРАВЉАЊА ПОСЛОВАЊЕМ ДРУШТВА. 

ПОСТУПАК ПО ТУЖБИ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ ХИТАН. 

ПРЕСУДУ КОЈОМ СЕ НАЛАЖЕ БРИСАЊЕ РЕГИСТРОВАНЕ АДРЕСЕ 

СЕДИШТА ДРУШТВА СУД ПО ПРАВНОСНАЖНОСТИ ДОСТАВЉА РЕГИСТРУ 

ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА РАДИ РЕГИСТРАЦИЈЕ. 

АКО ДРУШТВО У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ПРАВНОСНАЖНОСТИ ПРЕСУДЕ ИЗ 

СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА НЕ РЕГИСТРУЈЕ НОВУ АДРЕСУ СЕДИШТА, РЕГИСТАР 

ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПОКРЕЋЕ ПОСТУПАК 

ПРИНУДНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ ТОГ ДРУШТВА. 

Адреса за пријем електронске поште 

Члан 21. 

Друштво је дужно да има адресу за пријем електронске поште, која се региструје у 

складу са законом о регистрацији.  

Уредност достављања електронског документа друштву одређује се у складу са 

законом који уређује електронски документ, 

ДРУШТВО ЈЕ ДУЖНО ДА ИМА АДРЕСУ ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ, 

КОЈА СЕ РЕГИСТРУЈЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О РЕГИСТРАЦИЈИ, КАО И ДА СЕ 

РЕГИСТРУЈЕ КАО КОРИСНИК УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ, У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ. 
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ДОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА ДРУШТВУ ИЛИ 

ПРЕДУЗЕТНИКУ ВРШИ СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 

ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ И УСЛУГЕ ОД ПОВЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНСКОМ 

ПОСЛОВАЊУ, ОДНОСНО ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА 

КАДА СЕ ДОСТАВА ВРШИ У ЈЕДИНСТВЕНИ ЕЛЕКТРОНСКИ САНДУЧИЋ НА 

ПОРТАЛУ ЕУПРАВА. 

Ограничења у погледу пословног имена 

Члан 27. 

Пословно име друштва не може бити такво да: 

1) вређа јавни морал; 

2) може изазвати заблуду у погледу правне форме друштва; 

3) може изазвати заблуду у погледу претежне делатности друштва. 

Пословно име које не испуњава услове из става 1. овог члана не може се 

регистровати у регистру привредних субјеката. 

У случају повреде одредбе из става 1. тачка 1) овог члана републички јавни 

правобранилац може тужбом надлежном суду против друштва које врши ту повреду (у 

даљем тексту: друштво прекршилац) захтевати промену назива друштва прекршиоца. 

Поступак по тужби из става 2. СТАВА 3. овог члана је хитан. 

Пресуду којом се налаже промена назива друштва прекршиоца суд по 

правноснажности доставља регистру привредних субјеката ради регистрације. 

Ако друштво прекршилац у року од 30 дана од правноснажности пресуде из става 4. 

СТАВА 5. овог члана не изврши промену назива, регистар привредних субјеката по 

службеној дужности покреће поступак принудне ликвидације друштва прекршиоца. 

Законски (статутарни) заступници друштва 

Члан 31. 

Законски (статутарни) заступници друштва у смислу овог закона су лица која су 

овим законом као таква одређена за сваки поједини облик друштва. 

Законски заступник друштва може бити физичко лице или друштво регистровано у 

Републици Србији. 

Друштво мора имати најмање једног законског заступника који је физичко лице. 

Друштво које има функцију законског заступника, ту функцију врши преко свог 

законског заступника који је физичко лице или физичког лица које је за то овлашћено 

посебним пуномоћјем издатим у писаној форми. 

Законски заступници друштва и лица из става 4. СТАВА 3. овог члана региструју се 

у складу са законом о регистрацији. 

Врсте улога 

Члан 45. 

Улози у друштво могу да буду новчани и неновчани и изражавају се у динарима. 

Ако се уплата новчаног улога врши у страној валути у складу са законом који уређује 

девизно пословање, динарска противвредност улога обрачунава се по средњем курсу 

Народне банке Србије на дан уплате улога. 

Неновчани улози могу бити у стварима и правима, ако овим законом за поједине 

форме друштава није другачије одређено. 
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НАКОН ПРОДАЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА У 

СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ, ВРЕДНОСТ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ТОГ ПРИВРЕДНОГ 

ДРУШТВА РЕГИСТРУЈЕ СЕ У ВИСИНИ ИЗНОСА ПЛАЋЕНЕ КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ 

ИЗ УГОВОРА О ПРОДАЈИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, А УЛОГ КУПЦА КАО 

НЕНОВЧАНИ УЛОГ У ОСНОВНИ КАПИТАЛ, У ВРЕДНОСТИ ПЛАЋЕНЕ 

КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ. 

АКО БИ ВРЕДНОСТ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА БИЛА 

МАЊА ОД ВРЕДНОСТИ МИНИМАЛНОГ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА, ВРЕДНОСТ 

ОСНОВНОГ КАПИТАЛА РЕГИСТРУЈЕ СЕ НА ВРЕДНОСТ МИНИМАЛНОГ 

ОСНОВНОГ КАПИТАЛА КОЈА ЈЕ ПРОПИСАНА ЗА ТО ДРУШТВО, А КУПАЦ ЈЕ 

ДУЖАН ДА У ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА УПЛАТИ НЕДОСТАЈУЋИ ИЗНОС ДО 

ВИСИНЕ МИНИМАЛНОГ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА У РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД 

ДАНА ОБУСТАВЉАЊА ПОСТУПКА СТЕЧАЈА. 

Појам 

Члан 65. 

Лице из члана 61. овог закона дужно је да одбор директора, односно надзорни одбор 

ако је управљање друштвом дводомно обавести о постојању личног интереса (или интереса 

са њим повезаног лица) у правном послу који друштво закључује, односно правној радњи 

коју друштво предузима, ДА У ТОМ ОБАВЕШТЕЊУ НАВЕДЕ СВЕ ЧИЊЕНИЦЕ У ВЕЗИ 

СА ЛИЧНИМ ИНТЕРЕСОМ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ, КАО И ДА НА 

ЗАХТЕВ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ПРИМИО ОБАВЕШТЕЊЕ, ДОСТАВИ СВЕ ДОДАТНЕ 

ЧИЊЕНИЦЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ, КОЈЕ ЈЕ ЕВЕНТУАЛНО 

ПРОПУСТИЛО ДА НАВЕДЕ У ОБАВЕШТЕЊУ. 

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ НАРОЧИТО ВРСТУ, 

ОДНОСНО ПРАВНУ ПРИРОДУ ПРАВНОГ ПОСЛА ИЛИ РАДЊЕ, ДЕТАЉАН ОПИС 

ПРЕДМЕТА ПРАВНОГ ПОСЛА ИЛИ РАДЊЕ, ВРЕДНОСТ, ОДНОСНО ЦЕНУ 

ПРЕДМЕТА ТОГ ПОСЛА ИЛИ ПРАВНЕ РАДЊЕ, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ, ПЛАЋАЊЕ И 

СЛИЧНО, КАО И СВЕ РЕЛЕВАНТНЕ ЧИЊЕНИЦЕ О ПРИРОДИ И ОБИМУ ЛИЧНОГ 

ИНТЕРЕСА. 

Изузетно од става 1. овог члана, у случају друштва које има једног директора 

обавештење из става 1. овог члана упућује се скупштини, односно надзорном одбору ако је 

управљање друштвом дводомно. 

Сматраће се да постоји лични интерес лица из члана 61. овог закона у случају: 

1) закључивања правног посла између друштва и тог лица (или са њим повезаног 

лица) или 

2) правне радње (предузимање радњи у судским и другим поступцима, одрицање од 

права и слично) коју друштво предузима према том лицу (или према са њим повезаним 

лицем) или 

3) закључивања правног посла између друштва и трећег лица, односно предузимања 

правне радње друштва према трећем лицу, ако је то треће лице са њим (или са њим 

повезаним лицем) у финансијском односу и ако се може очекивати да постојање тог односа 

утиче на његово поступање или 

4) закључивања правног посла, односно предузимања правне радње друштва из које 

треће лице има економски интерес, ако је то треће лице са њим (или са њим повезаним 

лицем) у финансијском односу и ако се може очекивати да постојање тог односа утиче на 

његово поступање. 
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Одобрење правног посла или радње у случају постојања личног интереса 

Члан 66. 

У случајевима из члана 65. овог закона, као и у другим случајевима одређеним овим 

законом, закључивање правног посла, односно предузимање правне радње одобрава се, ако 

другачија већина није одређена оснивачким актом, односно статутом: 

1) у случају ортачког друштва, односно командитног друштва, већином гласова свих 

ортака, односно комплементара који немају лични интерес; 

2) у случају друштва с ограниченом одговорношћу, ако постоји лични интерес 

директора, обичном већином гласова свих чланова друштва који немају лични интерес, 

односно од стране надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, а ако постоји 

лични интерес члана надзорног одбора, односно члана друштва, обичном већином гласова 

свих чланова надзорног одбора који немају лични интерес, односно обичном већином 

гласова свих чланова друштва који немају лични интерес; 

3) у случају акционарског друштва, ако постоји лични интерес директора, обичном 

већином гласова свих директора који немају лични интерес, односно од стране надзорног 

одбора ако је управљање друштвом дводомно, ако постоји лични интерес акционара 

обичном већином свих директора, односно од стране надзорног одбора ако је управљање 

друштвом дводомно, а ако постоји лични интерес члана надзорног одбора, обичном 

већином гласова свих чланова надзорног одбора који немају лични интерес. 

Пре одобравања закључивања правног посла или предузимања правне радње из 

става 1. овог члана, у случају да вредност предмета тог посла или правне радње износи 10% 

или више од 10% књиговодствене вредности укупне имовине друштва исказане у 

последњем годишњем билансу стања, орган друштва који је примио обавештење из члана 

65. ст 1. и 2. овог закона, одређује лице из члана 51. ст. 1. и 2. овог закона које ће извршити 

процену тржишне вредности ствари или права који су предмет правног посла или правне 

радње и о томе сачинити извештај. 

Извештај из става 2. овог члана саставни је део одлуке којом се одобрава правни 

посао, односно правна радња у којој постоји лични интерес. 

Ако услед броја чланова одбора директора који немају лични интерес у предметном 

послу не постоји кворум за гласање, или ако се због једнаке поделе гласова чланова одбора 

директора, односно надзорног одбора одлука не може донети, предметни посао одобрава 

скупштина обичном већином гласова присутних акционара који немају лични интерес у том 

послу, односно обичном већином гласова свих чланова друштва који немају лични интерес 

у том послу. 

Оснивачким актом, односно статутом може се одредити да одобрење из става 1. тач. 

2) и 3) овог члана даје скупштина. 

У случају да одбор директора, односно надзорни одбор одобри правни посао у коме 

постоји лични интерес, о томе се обавештава скупштина на првој наредној седници. 

Обавештење из става 6. овог члана мора садржати детаљан опис правног посла, као 

и природе и обима личног интереса. 

У погледу доношења одлуке из става 1. овог члана за потребе утврђивања кворума 

као укупан број гласова узеће се укупан број гласова оних чланова друштва који немају 

лични интерес из предметног посла. 

Друштво из става 1. тач. 2) и 3) овог члана дужно је да на својој интернет страници 

или на интернет страници регистра привредних субјеката објави обавештење о закљученом 

правном послу, односно предузетој правној радњи, са детаљним описом тог посла или 
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радње и све релевантне чињенице о природи и обиму личног интереса, у року од три дана 

од дана закључења тог правног посла, односно предузимања те правне радње. 

Одобрење из става 1. овог члана није потребно у случају: 

1) закључивања правног посла или предузимања правне радње, у случају да вредност 

предмета тог посла или правне радње износи мање од 10% од књиговодствене вредности 

укупне имовине друштва исказане у последњем годишњем билансу стања; 

2) постојања личног интереса јединог члана друштва; 

3) постојања личног интереса свих чланова друштва; 

4) уписа, односно куповине удела, односно акција по основу права пречег уписа, 

односно права прече куповине чланова друштва; 

5) прибављања сопствених удела, резервисаних сопствених удела, односно акција од 

стране друштва, ако се то прибављање врши у складу са одредбама овог закона које се 

односе на сопствене уделе, односно акције или закона којим се уређује тржиште капитала; 

6) када је члан друштва који поседује значајно учешће у основном капиталу друштва 

или контролни члан друштва у смислу члана 62. овог закона Република Србија, аутономна 

покрајина или јединица локалне самоуправе. 

Под једним правним послом, односно под једном правном радњом која се одобрава 

у складу са одредбама овог члана, сматраће се више повезаних појединачних послова, 

односно правних радњи извршених у периоду од годину дана, при чему се као време 

настанка узима дан предузимања последњег правног посла, односно извршења последње 

правне радње. 

На повезане правне послове, односно правне радње из става 11. овог члана, сходно 

се примењују одредбе члана 470. ст. 6. и 7. овог закона. 

У СЛУЧАЈЕВИМА ИЗ ЧЛАНА 65. ОВОГ ЗАКОНА, КАО И У ДРУГИМ 

СЛУЧАЈЕВИМА ОДРЕЂЕНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ, ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПРАВНОГ 

ПОСЛА, ОДНОСНО ПРЕДУЗИМАЊЕ ПРАВНЕ РАДЊЕ ОДОБРАВА СЕ, АКО 

ДРУГАЧИЈА ВЕЋИНА НИЈЕ ОДРЕЂЕНА ОСНИВАЧКИМ АКТОМ, ОДНОСНО 

СТАТУТОМ:  

1) У СЛУЧАЈУ ОРТАЧКОГ ДРУШТВА, ОДНОСНО КОМАНДИТНОГ ДРУШТВА, 

ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА СВИХ ОРТАКА, ОДНОСНО КОМПЛЕМЕНТАРА КОЈИ НЕМАЈУ 

ЛИЧНИ ИНТЕРЕС;  

2) У СЛУЧАЈУ ДРУШТВА С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, АКО 

ПОСТОЈИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС ДИРЕКТОРА, ОБИЧНОМ ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА СВИХ 

ЧЛАНОВА ДРУШТВА КОЈИ НЕМАЈУ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС, ОДНОСНО ОД СТРАНЕ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА АКО ЈЕ УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ ДВОДОМНО, А АКО 

ПОСТОЈИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА, ОДНОСНО ЧЛАНА 

ДРУШТВА, ОБИЧНОМ ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА СВИХ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

КОЈИ НЕМАЈУ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС, ОДНОСНО ОБИЧНОМ ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА СВИХ 

ЧЛАНОВА ДРУШТВА КОЈИ НЕМАЈУ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС; 

3) У СЛУЧАЈУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА, АКО ПОСТОЈИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС 

ДИРЕКТОРА, ОБИЧНОМ ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА СВИХ ДИРЕКТОРА КОЈИ НЕМАЈУ 

ЛИЧНИ ИНТЕРЕС, ОДНОСНО ОД СТРАНЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА АКО ЈЕ 

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ ДВОДОМНО, АКО ПОСТОЈИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС 

АКЦИОНАРА ОБИЧНОМ ВЕЋИНОМ СВИХ ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО ОД СТРАНЕ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА АКО ЈЕ УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ ДВОДОМНО, А АКО 
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ПОСТОЈИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА, ОБИЧНОМ ВЕЋИНОМ 

ГЛАСОВА СВИХ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОЈИ НЕМАЈУ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС. 

ПРЕ ОДОБРАВАЊА ЗАКЉУЧИВАЊА ПРАВНОГ ПОСЛА ИЛИ ПРЕДУЗИМАЊА 

ПРАВНЕ РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, У СЛУЧАЈУ ДА ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТА 

ТОГ ПОСЛА ИЛИ ПРАВНЕ РАДЊЕ ИЗНОСИ 10% ИЛИ ВИШЕ ОД 10% 

КЊИГОВОДСТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ УКУПНЕ ИМОВИНЕ ДРУШТВА ИСКАЗАНЕ У 

ПОСЛЕДЊЕМ ГОДИШЊЕМ БИЛАНСУ СТАЊА, ОРГАН ДРУШТВА ИЗ ЧЛАНА 65. СТ 

1. И 3. ОВОГ ЗАКОНА КОЈИ ЈЕ ПРИМИО ОБАВЕШТЕЊЕ, ОДРЕЂУЈЕ ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 

51. СТ. 1. И 2. ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРОЦЕНУ ФЕР ВРЕДНОСТИ 

СТВАРИ ИЛИ ПРАВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ПРАВНОГ ПОСЛА ИЛИ ПРАВНЕ РАДЊЕ И 

О ТОМЕ САЧИНИТИ ИЗВЕШТАЈ.  

ФЕР ВРЕДНОСТИ СТВАРИ ИЛИ ПРАВА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ 

СЕ У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДОМ ФИНАНСИЈСКОГ 

ИЗВЕШТАВАЊА 13 – ОДМЕРАВАЊЕ ФЕР ВРЕДНОСТИ. 

ИЗВЕШТАЈ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА И ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ЧЛАНА 65. СТАВ 

1. ОВОГ ЗАКОНА, САСТАВНИ СУ ДЕО ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ ОДОБРАВА ПРАВНИ 

ПОСАО, ОДНОСНО ПРАВНА РАДЊА У КОЈОЈ ПОСТОЈИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС.  

АКО УСЛЕД БРОЈА ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА КОЈИ НЕМАЈУ ЛИЧНИ 

ИНТЕРЕС У ПРЕДМЕТНОМ ПОСЛУ НЕ ПОСТОЈИ КВОРУМ ЗА ГЛАСАЊЕ, ИЛИ АКО 

СЕ ЗБОГ ЈЕДНАКЕ ПОДЕЛЕ ГЛАСОВА ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОДЛУКА НЕ МОЖЕ ДОНЕТИ, ПРЕДМЕТНИ ПОСАО 

ОДОБРАВА СКУПШТИНА ОБИЧНОМ ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА ПРИСУТНИХ 

АКЦИОНАРА КОЈИ НЕМАЈУ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС У ТОМ ПОСЛУ, ОДНОСНО 

ОБИЧНОМ ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА СВИХ ЧЛАНОВА ДРУШТВА КОЈИ НЕМАЈУ ЛИЧНИ 

ИНТЕРЕС У ТОМ ПОСЛУ. 

ОСНИВАЧКИМ АКТОМ, ОДНОСНО СТАТУТОМ МОЖЕ СЕ ОДРЕДИТИ ДА 

ОДОБРЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 2) И 3) ОВОГ ЧЛАНА ДАЈЕ СКУПШТИНА. 

У СЛУЧАЈУ ДА ОДБОР ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО НАДЗОРНИ ОДБОР ОДОБРИ 

ПРАВНИ ПОСАО У КОМЕ ПОСТОЈИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС, О ТОМЕ СЕ ОБАВЕШТАВА 

СКУПШТИНА НА ПРВОЈ НАРЕДНОЈ СЕДНИЦИ. 

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА МОРА САДРЖАТИ ДЕТАЉАН 

ОПИС ТОГ ПОСЛА ИЛИ РАДЊЕ, ЛИЧНО, ОДНОСНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПОВЕЗАНОГ 

ЛИЦА, ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИРОДИ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦЕМ, ДАТУМ И 

ВРЕДНОСТ ТРАНСАКЦИЈЕ, КАО И ПОДАТКЕ ИЗ ОБАВЕШТЕЊА ИЗ ЧЛАНА 65. 

СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА. 

У ПОГЛЕДУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЗА ПОТРЕБЕ 

УТВРЂИВАЊА КВОРУМА КАО УКУПАН БРОЈ ГЛАСОВА УЗЕЋЕ СЕ УКУПАН БРОЈ 

ГЛАСОВА ОНИХ ЧЛАНОВА ДРУШТВА КОЈИ НЕМАЈУ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС ИЗ 

ПРЕДМЕТНОГ ПОСЛА.  

ДРУШТВО ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 2) И 3) ОВОГ ЧЛАНА ДУЖНО ЈЕ ДА НА СВОЈОЈ 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ИЛИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА ОБЈАВИ ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ ЗАКЉУЧЕЊА ПРВНОГ ПОСЛА, 

ОДНОСНО ПРЕДУЗИМАЊА ПРАВНЕ РАДЊЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ОДОБРЕЊЕ, 

КОЈЕ САДРЖИ ДЕТАЉАН ОПИС ТОГ ПОСЛА ИЛИ РАДЊЕ, ЛИЧНО, ОДНОСНО 

ПОСЛОВНО ИМЕ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА, ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИРОДИ ОДНОСА СА 

ПОВЕЗАНИМ ЛИЦЕМ, ДАТУМ И ВРЕДНОСТ ТРАНСАКЦИЈЕ, КАО И ПОДАТКЕ ИЗ 
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ОБАВЕШТЕЊА ИЗ ЧЛАНА 65. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, НАЈКАСНИЈЕ НА ДАН 

ЗАКЉУЧЕЊА ТОГ ПРАВНОГ ПОСЛА, ОДНОСНО ПРЕДУЗИМАЊА ТЕ ПРАВНЕ 

РАДЊЕ.  

ОДОБРЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НИЈЕ ПОТРЕБНО У СЛУЧАЈУ:  

1) ЗАКЉУЧИВАЊА ПРАВНОГ ПОСЛА ИЛИ ПРЕДУЗИМАЊА ПРАВНЕ РАДЊЕ, 

У СЛУЧАЈУ ДА ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТА ТОГ ПОСЛА ИЛИ ПРАВНЕ РАДЊЕ ИЗНОСИ 

МАЊЕ ОД 10% ОД КЊИГОВОДСТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ УКУПНЕ ИМОВИНЕ ДРУШТВА 

ИСКАЗАНЕ У ПОСЛЕДЊЕМ ГОДИШЊЕМ БИЛАНСУ СТАЊА;  

2) ПОСТОЈАЊА ЛИЧНОГ ИНТЕРЕСА ЈЕДИНОГ ЧЛАНА ДРУШТВА;  

3) ПОСТОЈАЊА ЛИЧНОГ ИНТЕРЕСА СВИХ ЧЛАНОВА ДРУШТВА;  

4) УПИСА, ОДНОСНО КУПОВИНЕ УДЕЛА, ОДНОСНО АКЦИЈА ПО ОСНОВУ 

ПРАВА ПРЕЧЕГ УПИСА, ОДНОСНО ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ ЧЛАНОВА 

ДРУШТВА;  

5) ПРИБАВЉАЊА СОПСТВЕНИХ УДЕЛА, РЕЗЕРВИСАНИХ СОПСТВЕНИХ 

УДЕЛА, ОДНОСНО АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ДРУШТВА, АКО СЕ ТО ПРИБАВЉАЊЕ 

ВРШИ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА 

СОПСТВЕНЕ УДЕЛЕ, ОДНОСНО АКЦИЈЕ ИЛИ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 

ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА; 

6) КАДА ЈЕ ЧЛАН ДРУШТВА КОЈИ ПОСЕДУЈЕ ЗНАЧАЈНО УЧЕШЋЕ У 

ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ ДРУШТВА ИЛИ КОНТРОЛНИ ЧЛАН ДРУШТВА У СМИСЛУ 

ЧЛАНА 62. ОВОГ ЗАКОНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ 

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ; 

7) ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА О РАДУ ИЛИ ДРУГОГ ОДГОВАРАЈУЋЕГ 

УГОВОРА О АНГАЖОВАЊУ СА ДИРЕКТОРОМ, ОДНОСНО ЧЛАНОМ НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА. 

ПОД ЈЕДНИМ ПРАВНИМ ПОСЛОМ, ОДНОСНО ПОД ЈЕДНОМ ПРАВНОМ 

РАДЊОМ КОЈА СЕ ОДОБРАВА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЧЛАНА, 

СМАТРАЋЕ СЕ ВИШЕ ПОВЕЗАНИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПОСЛОВА, ОДНОСНО 

ПРАВНИХ РАДЊИ ИЗВРШЕНИХ У ПЕРИОДУ ОД ГОДИНУ ДАНА, ПРИ ЧЕМУ СЕ 

КАО ВРЕМЕ НАСТАНКА УЗИМА ДАН ПРЕДУЗИМАЊА ПОСЛЕДЊЕГ ПРАВНОГ 

ПОСЛА, ОДНОСНО ИЗВРШЕЊА ПОСЛЕДЊЕ ПРАВНЕ РАДЊЕ.  

НА ПОВЕЗАНЕ ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ОДНОСНО ПРАВНЕ РАДЊЕ ИЗ СТАВА 12. 

ОВОГ ЧЛАНА, СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 470. СТ. 6. И 7. ОВОГ 

ЗАКОНА. 

ОДРЕДБЕ СТАВА 10. ОВОГ ЧЛАНА СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ И У СЛУЧАЈУ 

ЗАКЉУЧИВАЊА ПРАВНОГ ПОСЛА, ОДНОСНО ПРЕДУЗИМАЊА ПРАВНЕ РАДЊЕ 

ИЗМЕЂУ ЛИЦА ПОВЕЗАНОГ СА ДРУШТВОМ И КОНТРОЛИСАНОГ ДРУШТВА. 

ИЗВЕШТАВАЊЕ О ПРАВНИМ ПОСЛОВИМА И РАДЊАМА У КОЈИМА ПОСТОЈИ 

ЛИЧНИ ИНТЕРЕС 

ЧЛАН 66А 

ДРУШТВО КОЈЕ ЈЕ ТОКОМ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ ЗАКЉУЧИВАЛО ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ, ОДНОСНО ПРЕДУЗИМАЛО ПРАВНЕ РАДЊЕ У КОЈИМА ЈЕ ПОСТОЈАО 

ЛИЧНИ ИНТЕРЕС ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 61. ОВОГ ЗАКОНА, А ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО 

ОДОБРЕЊЕ ИЗ ЧЛАНА 66. ОВОГ ЗАКОНА, ДУЖНО ЈЕ ДА У ГОДИШЊИМ 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА ТУ ПОСЛОВНУ ГОДИНУ НАВЕДЕ ПОДАТКЕ 

О: 
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1) ВРСТИ ПРАВНОГ ПОСЛА ИЛИ РАДЊЕ; 

2) ПРЕДМЕТУ ПРАВНОГ ПОСЛА ИЛИ РАДЊЕ; 

3) ВРЕДНОСТИ, ОДНОСНО ЦЕНИ ПРЕДМЕТА ПРАВНОГ ПОСЛА ИЛИ РАДЊЕ; 

4) ПРОЦЕНТУ УДЕЛА, ОДНОСНО АКЦИЈА КОЈЕ ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 61. ОВОГ 

ЗАКОНА ПОСЕДУЈЕ У ДРУШТВУ, КАО И ПРАВНОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ДРУГОМ 

ЛИЦУ СА КОЈИМ СЕ ПРАВНИ ПОСАО ЗАКЉУЧУЈЕ, ОДНОСНО ПРАВНА РАДЊА 

ПРЕДУЗИМА И 

5) СВОЈСТВО, СТАТУС, ОДНОСНО ФУНКЦИЈУ КОЈУ ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 61. 

ОВОГ ЗАКОНА ОБАВЉА У ДРУШТВУ, КАО И ПРАВНОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ДРУГОМ 

ЛИЦУ СА КОЈИМ СЕ ПРАВНИ ПОСАО ЗАКЉУЧУЈЕ, ОДНОСНО ПРАВНА РАДЊА 

ПРЕДУЗИМА. 

Тужба због повреде правила о одобравању послова у којима постоји лични интерес 

Члан 67. 

Ако није прибављено одобрење правног посла, односно правне радње у складу са 

чланом 66. овог закона, или ако надлежном органу друштва приликом доношења одлуке о 

одобравању правног посла, односно предузимања правне радње у складу са чланом 66. овог 

закона нису биле представљене све чињенице од значаја за доношење такве одлуке, 

друштво може поднети тужбу за поништај тог правног посла, односно радње и накнаду 

штете од лица из члана 61. овог закона које је имало лични интерес у том послу, односно 

правној радњи. 

АКО НИЈЕ ПРИБАВЉЕНО ОДОБРЕЊЕ ПРАВНОГ ПОСЛА, ОДНОСНО ПРАВНЕ 

РАДЊЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 66. ОВОГ ЗАКОНА, ИЛИ АКО НАДЛЕЖНОМ 

ОРГАНУ ДРУШТВА ПРИЛИКОМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ ПРАВНОГ 

ПОСЛА, ОДНОСНО ПРЕДУЗИМАЊА ПРАВНЕ РАДЊЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 66. 

ОВОГ ЗАКОНА НИСУ БИЛЕ ПРЕДСТАВЉЕНЕ СВЕ ЧИЊЕНИЦЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ДОНОШЕЊЕ ТАКВЕ ОДЛУКЕ, ИЛИ АКО ЈЕ ПРИБАВЉЕНО ОДОБРЕЊЕ У СКЛАДУ 

СА ЧЛАНОМ 66. ОВОГ ЗАКОНА, А ПРАВНИ ПОСАО НИЈЕ ЗАКЉУЧЕН, ОДНОСНО 

ПРАВНА РАДЊА НИЈЕ ПРЕДУЗЕТА ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ, ДРУШТВО МОЖЕ 

ПОДНЕТИ ТУЖБУ ЗА ПОНИШТАЈ ТОГ ПРАВНОГ ПОСЛА, ОДНОСНО РАДЊЕ И 

НАКНАДУ ШТЕТЕ ОД ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 61. ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ ЈЕ ИМАЛО ЛИЧНИ 

ИНТЕРЕС У ТОМ ПОСЛУ, ОДНОСНО ПРАВНОЈ РАДЊИ. 

Уколико се у поступку по тужби из става 1. овог члана утврди постојање повреде 

правила о одобравању послова у којима постоји лични интерес лица из члана 61. став 1. 

тачка 4) овог закона, надлежни суд ће изрећи и меру привременог ограничења права вршења 

функције директора, члана надзорног одбора, заступника или прокуристе у трајању од 12 

месеци. 

Судску одлуку из става 2. овог члана надлежни суд по правноснажности доставља 

Агенцији за привредне регистре ради уписа у Централну евиденцију привремених 

ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре. 

СУДСКУ ОДЛУКУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНИ СУД ПО 

ПРАВНОСНАЖНОСТИ ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ РАДИ 

УПИСА У ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ПРИВРЕМЕНИХ ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА ЛИЦА 

РЕГИСТРОВАНИХ У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ И БРИСАЊА ТИХ ЛИЦА 

ИЗ НАДЛЕЖНОГ РЕГИСТРА. 

У случају из става 1. овог члана, поред лица из члана 61. овог закона за штету 

друштву неограничено солидарно одговарају: 
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1) са њиме повезано лице, ако је оно било уговорна страна у том послу, односно ако 

је према њему предузета правна радња; 

2) треће лице из члана 65. став 3. СТАВ 4.  тач. 3) и 4) овог закона, ако је знало или 

морало знати за постојање личног интереса у време закључења правног посла, односно 

предузимања правне радње. 

Изузетно од става 1. овог члана, у случају из члана 65. став 3. СТАВ 4. тач. 3) и 4) 

овог закона правни посао, односно правна радња неће бити поништена ако треће лице из 

члана 65. став 3. СТАВ 4. тач. 3) и 4) овог закона није знало нити је морало знати за 

постојање личног интереса у време закључења правног посла, односно предузимања правне 

радње. 

Изузетак од постојања повреде правила о одобравању послова у којима постоји лични 

интерес 

Члан 68. 

Неће се сматрати да је дошло до повреде правила о одобравању послова у којима 

постоји лични интерес ако се у поступку по тужби из члана 67. овог закона докаже: 

1) да је правни посао, односно правна радња била у интересу друштва или 

2) да није постојао лични интерес у случају из члана 65. став 3. СТАВ 4. тач. 3) и 4) 

овог закона. 

Тужба члана друштва због повреде посебних дужности (индивидуална тужба) 

Члан 78. 

Члан друштва може поднети тужбу против лица из члана 61. овог закона за накнаду 

штете коју му то лице проузрокује повредом посебних дужности према друштву. 

Уколико се у поступку по тужби из става 1. овог члана утврди постојање повреде 

правила о одобравању послова у којима постоји лични интерес лица из члана 61. став 1. 

тачка 4) овог закона, надлежни суд ће изрећи и меру привременог ограничења права вршења 

функције директора, члана надзорног одбора, заступника или прокуристе у трајању од 12 

месеци. 

Судску одлуку из става 2. овог члана надлежни суд по правноснажности доставља 

Агенцији за привредне регистре ради уписа у Централну евиденцију привремених 

ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре. 

СУДСКУ ОДЛУКУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНИ СУД ПО 

ПРАВНОСНАЖНОСТИ ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ РАДИ 

УПИСА У ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ПРИВРЕМЕНИХ ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА ЛИЦА 

РЕГИСТРОВАНИХ У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ И БРИСАЊА ТИХ ЛИЦА 

ИЗ НАДЛЕЖНОГ РЕГИСТРА. 

Пословно име предузетника 

Члан 86. 

Предузетник послује и учествује у правном промету под пословним именом које је 

регистровано у складу са законом о регистрацији. 

Пословно име предузетника обавезно садржи име и презиме предузетника, ознаку 

„предузетникˮ или „прˮ и место у којем је седиште предузетника. 

Пословно име из става 2. овог члана може да садржи и назив, као и предмет 

пословања предузетника. 
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Ако пословно име предузетника садржи назив, онда то пословно име обавезно 

садржи и предмет пословања. 

У случају из става 4. овог члана, назив предузетника мора се разликовати од назива 

другог предузетника са истим предметом пословања тако да не изазива заблуду о 

идентитету са другим предузетником. 

На пословно име предузетника сходно се примењују одредбе чл. 23. до 27. и.  чл. 29. 

и 30. овог закона. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА ПОСЛОВНО ИМЕ ПРЕДУЗЕТНИКА НЕ 

МОЖЕ ДА САДРЖИ РЕЧ „СРБИЈАˮ, ИЗВЕДЕНИЦЕ ОВЕ РЕЧИ, УКЉУЧУЈУЋИ И СВЕ 

ОБЛИКЕ КОЈЕ АСОЦИРАЈУ НА ТУ РЕЧ, КАО И МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТУ 

ТРОСЛОВНУ ОЗНАКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ „СРБˮ.  

Седиште предузетника и издвојено место обављања делатности 

Члан 87. 

Седиште предузетника је место на територији Републике Србије где предузетник 

обавља делатност. 

Предузетник може обављати делатност у издвојеном месту пословања које може 

бити и изван седишта предузетника, у складу са законом. 

Издвојено место пословања, делатност у издвојеном месту пословања, промене 

података, као и престанак и брисање издвојеног места пословања, региструју се у складу са 

законом о регистрацији. 

Предузетник може обављати делатност и ван одређеног простора (по позиву странке, 

од места до места и сл.), када је по природи саме делатности такво обављање делатности 

једино могуће или уобичајено. 

Предузетник је дужан да истакне своје пословно име у свом седишту, као и на сваком 

издвојеном месту пословања, осим у случају из става 4. овог члана. 

Место обављања делатности мора испуњавати услове утврђене прописима за 

обављање те делатности. 

АДРЕСА СЕДИШТА ПРЕДУЗЕТНИКА ПОДРАЗУМЕВА ГРАД, ОПШТИНУ, 

НАСЕЉЕНО МЕСТО, УЛИЦУ ИЛИ ТРГ, КУЋНИ БРОЈ, СПРАТ И БРОЈ СТАНА, У 

СКЛАДУ СA ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ТЕРИТОРИЈАЛНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА. 

Адреса седишта предузетника региструје се у складу са законом о регистрацији. 

На достављање, адресу за пријем поштанских пошиљки и адресу за пријем 

електронске поште сходно се примењују одредбе чл. 20. и 21. овог закона. 

ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 19. СТ. 6. ДО 8. ОВОГ ЗАКОНА СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ И 

НА ПРЕДУЗЕТНИКА.  

Губитак својства предузетника и континуитет обављања делатности од стране наследника 

Члан 91. 

Предузетник губи својство предузетника брисањем из регистра привредних 

субјеката. 

Брисање предузетника из регистра врши се због престанка обављања делатности. 

Предузетник престаје са обављањем делатности одјавом или по сили закона. 

Предузетник одјаву не може извршити са даном који је ранији од дана подношења 

пријаве о престанку рада надлежном регистрационом органу. 

Брисање из регистра се не може вршити ретроактивно. 
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Предузетник престаје са обављањем делатности по сили закона у следећим 

случајевима: 

1) смрћу или губитком пословне способности; 

2) истеком времена, ако је обављање делатности регистровано на одређено време; 

3) ако му је пословни рачун у блокади дуже од две године непрекидно, на основу 

иницијативе за покретање поступка брисања предузетника из регистра, коју подноси 

Народна банка Србије или Пореска управа; 

4) ако је правноснажном пресудом утврђена ништавост регистрације предузетника; 

5) ако му је правноснажном пресудом, извршном одлуком надлежног органа или 

суда части коморе у коју је учлањен изречена мера забране обављања делатности; 

6) у случају престанка важења одобрења, сагласности или другог акта надлежног 

органа који је у складу са чланом 4. став 2. овог закона посебним законом прописан као 

услов за регистрацију; 

7) у другим случајевима прописаним законом. 

У случају смрти или губитка пословне способности предузетника, наследник, 

односно члан његовог породичног домаћинства (брачни друг, деца, усвојеници и родитељи) 

који је при том и сам пословно способно физичко лице може наставити обављање 

делатности на основу решења о наслеђивању или међусобног споразума о наставку 

обављања делатности, који потписују сви наследници, односно чланови породичног 

домаћинства. 

Лице из ст. 7. и 9. овог члана дужно је да у року од 30 дана од дана смрти 

предузетника или правноснажности решења којим је утврђен губитак пословне 

способности пријави наставак обављања делатности регистру у складу са законом о 

регистрацији. 

Пословно способни наследник може наставити обављање делатности предузетника 

и за живота предузетника ако то право врши на основу расподеле заоставштине за живота 

у складу са прописима којима се уређује наслеђивање. 

Ако су за обављање делатности предузетника прописани посебни услови у погледу 

личних квалификација предузетника, лице из става 7. овог члана мора да испуњава те 

услове. 

ПРЕДУЗЕТНИК ГУБИ СВОЈСТВО ПРЕДУЗЕТНИКА БРИСАЊЕМ ИЗ РЕГИСТРА 

ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА. 

БРИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИСТРА ВРШИ СЕ ЗБОГ ПРЕСТАНКА 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ. 

ПРЕДУЗЕТНИК ПРЕСТАЈЕ СА ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОДЈАВОМ ИЛИ 

ПО СИЛИ ЗАКОНА. 

ПРЕДУЗЕТНИК ОДЈАВУ НЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ СА ДАНОМ КОЈИ ЈЕ РАНИЈИ 

ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА НАДЛЕЖНОМ 

РЕГИСТРАЦИОНОМ ОРГАНУ. 

БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА СЕ НЕ МОЖЕ ВРШИТИ РЕТРОАКТИВНО. 

ПРЕДУЗЕТНИК ПРЕСТАЈЕ СА ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ПО СИЛИ 

ЗАКОНА У СЛЕДЕЋИМ СЛУЧАЈЕВИМА: 

1) СМРЋУ ИЛИ ГУБИТКОМ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ; 

2) ИСТЕКОМ ВРЕМЕНА, АКО ЈЕ ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ РЕГИСТРОВАНО 

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ; 
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3) АКО МУ ЈЕ ПОСЛОВНИ РАЧУН У БЛОКАДИ ДУЖЕ ОД ДВЕ ГОДИНЕ 

НЕПРЕКИДНО, НА ОСНОВУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА БРИСАЊА 

ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИСТРА, КОЈУ ПОДНОСИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЛИ 

ПОРЕСКА УПРАВА; 

4) АКО ЈЕ ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ УТВРЂЕНА НИШТАВОСТ 

РЕГИСТРАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИКА; 

5) АКО МУ ЈЕ ПРАВНОСНАЖНИМ АКТОМ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ИЗРЕЧЕНА 

МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ, А ПРЕДУЗЕТНИК У РОКУ ОД 30 ДАНА 

ОД ДАНА ПРАВНОСНАЖНОСТИ АКТА НЕ РЕГИСТРУЈЕ ПРЕКИД ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ЗА КОЈЕ МУ ЈЕ МЕРА ИЗРЕЧЕНА, ОДНОСНО НЕ 

РЕГИСТРУЈЕ ПРОМЕНУ ТЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЛИ НЕ ОДЈАВИ ДЕЛАТНОСТ; 

6) У СЛУЧАЈУ ОДУЗИМАЊА ДОЗВОЛЕ, ЛИЦЕНЦЕ, ОДОБРЕЊА, 

САГЛАСНОСТИ И ДР.  КОЈИ СУ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 4. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА 

ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИ КАО УСЛОВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ИЛИ 

ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, А ПРЕДУЗЕТНИК У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД 

ПРАВНОСНАЖНОСТИ АКТА КОЈИМ ЈЕ ИЗВРШЕНО ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ, 

ЛИЦЕНЦЕ, ОДОБРЕЊА, САГЛАСНОСТИ И ДР. НЕ РЕГИСТРУЈЕ ПРОМЕНУ ТЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ИЛИ НЕ ОДЈАВИ ДЕЛАТНОСТ; 

7) У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА ДОЗВОЛЕ, ЛИЦЕНЦЕ, ОДОБРЕЊА, 

САГЛАСНОСТИ И ДР. КОЈИ СУ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 4. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА 

ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИ КАО УСЛОВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ИЛИ 

ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, А ПРЕДУЗЕТНИК У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД 

ДАНА ПРЕСТАНКА ОДОБРЕЊА, САГЛАСНОСТИ ИЛИ ДРУГОГ АКТА НАДЛЕЖНОГ 

ОРГАНА НЕ РЕГИСТРУЈЕ ПРОМЕНУ ТЕ ДЕЛАТНОСТИ, НЕ ОДЈАВИ ДЕЛАТНОСТ, 

ОДНОСНО НЕ ДОСТАВИ ДОКАЗ О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ, ЛИЦЕНЦЕ, 

ОДОБРЕЊА, САГЛАСНОСТИ И ДР.; 

8) АКО ПРЕДУЗЕТНИК У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ПРАВНОСНАЖНОСТИ 

ПРЕСУДЕ ИЗ ЧЛАНА 19. СТАВ 9. ОВОГ ЧЛАНА НЕ РЕГИСТРУЈЕ НОВУ АДРЕСУ 

СЕДИШТА; 

9) У ДРУГИМ СЛУЧАЈЕВИМА ПРОПИСАНИМ ЗАКОНОМ. 

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 6. ТАЧ. 3), 5), 6), 7) И 8) ОВОГ ЧЛАНА РЕГИСТРАТОР 

КОЈИ ВОДИ РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ТОГ 

РЕГИСТРА ОБЈАВЉУЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДУЗЕТНИКУ КОД КОГА СУ СЕ 

СТЕКЛИ РАЗЛОЗИ ЗА БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА СА ПОЗИВОМ ДА У РОКУ ОД 90 

ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЕШТЕЊА ДЕБЛОКИРА ПОСЛОВНИ РАЧУН, 

ОДНОСНО ОТКЛОНИ РАЗЛОГ ЗА БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА. 

АКО ПРЕДУЗЕТНИК У РОКУ ИЗ СТАВA 7. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ДЕБЛОКИРА 

ПОСЛОВНИ РАЧУН, ОДНОСНО НЕ ОТКЛОНИ РАЗЛОГ ЗА БРИСАЊЕ, РЕГИСТРАТОР 

ЋЕ У ДАЉЕМ РОКУ ОД 30 ДАНА, ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ, ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ 

О БРИСАЊУ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИСТРА. 

У СЛУЧАЈУ СМРТИ ИЛИ ГУБИТКА ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ 

ПРЕДУЗЕТНИКА, НАСЛЕДНИК, ОДНОСНО ЧЛАН ЊЕГОВОГ ПОРОДИЧНОГ 

ДОМАЋИНСТВА (БРАЧНИ ДРУГ, ДЕЦА, УСВОЈЕНИЦИ И РОДИТЕЉИ) КОЈИ ЈЕ ПРИ 

ТОМ И САМ ПОСЛОВНО СПОСОБНО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ МОЖЕ НАСТАВИТИ 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ОСНОВУ РЕШЕЊА О НАСЛЕЂИВАЊУ ИЛИ 

МЕЂУСОБНОГ СПОРАЗУМА О НАСТАВКУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ, КОЈИ 
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ПОТПИСУЈУ СВИ НАСЛЕДНИЦИ, ОДНОСНО ЧЛАНОВИ ПОРОДИЧНОГ 

ДОМАЋИНСТВА. 

ЛИЦЕ ИЗ СТ. 9. И 11. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖНО ЈЕ ДА У РОКУ ОД 60 ДАНА ОД 

ДАНА СМРТИ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЛИ ПРАВНОСНАЖНОСТИ РЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ 

УТВРЂЕН ГУБИТАК ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ ПРИЈАВИ НАСТАВАК 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ РЕГИСТРУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О РЕГИСТРАЦИЈИ. 

ПОСЛОВНО СПОСОБНИ НАСЛЕДНИК МОЖЕ НАСТАВИТИ ОБАВЉАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИКА И ЗА ЖИВОТА ПРЕДУЗЕТНИКА АКО ТО ПРАВО 

ВРШИ НА ОСНОВУ РАСПОДЕЛЕ ИМОВИНЕ ЗА ЖИВОТА У СКЛАДУ СА 

ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАСЛЕЂИВАЊЕ. 

АКО СУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИКА ПРОПИСАНИ 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ЛИЧНИХ КВАЛИФИКАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИКА, 

ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА МОРА ДА ИСПУЊАВА ТЕ УСЛОВЕ. 

 

Појам и одговорност 

Члан 139. 

Друштво с ограниченом одговорношћу је друштво у коме један или више чланова 

друштва имају уделе у основном капиталу друштва, с тим да чланови друштва не одговарају 

за обавезе друштва осим у случајевима предвиђеним члана 18. ЧЛ. 18. И 548. овог закона. 

 

Смањење основног капитала 

Члан 147. 

Основни капитал друштва с ограниченом одговорношћу може се смањити, али не 

испод минималног основног капитала из члана 145. овог закона: 

1) ради покрића губитака друштва; 

2) ради стварања или повећања резерви друштва за покривање будућих губитака или 

за повећање основног капитала из нето имовине друштва; 

3) у случајевима из члана 46. став 3. и чл. 155. и 159. овог закона; 

4) у случају поништења резервисаног сопственог удела.; 

5) У СЛУЧАЈУ СТАТУСНИХ ПРОМЕНА. 

Одлуку о смањењу основног капитала доноси скупштина већином од две трећине од 

укупног броја гласова свих чланова друштва, осим ако оснивачким актом није предвиђена 

другачија већина, али не мања од обичне већине од укупног броја гласова чланова друштва 

који имају право гласа по одређеном питању. 

Одлука из става 2. овог члана региструје се у складу са законом о регистрацији 

најкасније у року од три месеца од дана доношења. 

Одлука из става 2. овог члана која није регистрована у складу са ставом 3. овог члана 

ништава је. 

ОДЛУКОМ О СМАЊЕЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА УТВРЂУЈЕ СЕ РАЗЛОГ ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА И ОБИМ ТОГ СМАЊЕЊА, А НАРОЧИТО ДА ЛИ СЕ 

СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА СПРОВОДИ У СКЛАДУ СА ЧЛ. 147А ИЛИ 147Б 

ОВОГ ЗАКОНА. 

Одлука из става 2. овог члана обавезно садржи позив повериоцима да пријаве своја 

потраживања ради обезбеђења тих потраживања, ако се смањење основног капитала врши 

уз примену одредаба члана 147а овог закона о заштити поверилаца. 

Права друштва по основу сопственог удела 
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Члан 158. 

Друштво по основу сопствених удела нема право гласа нити се ти удели рачунају у 

кворум скупштине. 

Сопствени удео не даје право на учешће у добити И НЕ МОЖЕ БИТИ ПРЕДМЕТ 

ЗАЛАГАЊА. 

Услови и последице преноса удела 

Члан 175. 

Удео се преноси уговором у писаној форми са овереним потписима преносиоца и 

стицаоца, а може се пренети и на други начин у складу са законом. 

Преносилац удела солидарно одговара са стицаоцем удела за обавезе према друштву 

по основу свог неуплаћеног односно неунетог улога у основни капитал друштва, као и за 

обавезу додатних уплата у погледу тог удела, према стању на дан преноса удела. 

У СЛУЧАЈУ ПРИСТУПАЊА НОВОГ ЧЛАНА ДРУШТВУ, УГОВОР О 

ПРИСТУПАЊУ НОВОГ ЧЛАНА ДРУШТВУ ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ СА 

ОВЕРЕНИМ ПОТПИСОМ ЛИЦА КОЈЕ ПРИСТУПА ДРУШТВУ И ЛИЦА 

ОВЛАШЋЕНОГ ОДЛУКОМ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА КОЈОМ СЕ ОДОБРАВА 

ПРИСТУПАЊЕ НОВОГ ЧЛАНА ДРУШТВУ. 

Правне радње предузете према или од стране преносиоца удела пре регистрације 

преноса удела у складу са законом о регистрацији у погледу тог удела или односа у друштву 

сматрају се радњама предузетим према, односно од стране стицаоца удела, осим ако је то 

неспојиво са природом предузете правне радње. 

ПОСЛЕДИЦЕ ОДЛУКЕ СУДА КОЈОМ СЕ УТВРЂУЈЕ НИШТАВОСТ УГОВОРА О 

ПРЕНОСУ УДЕЛА 

ЧЛАН 175А 

ПРЕСУДА КОЈОМ СЕ УТВРЂУЈЕ НИШТАВОСТ УГОВОРА О ПРЕНОСУ УДЕЛА 

ИМА ДЕЈСТВО ПРЕМА ДРУШТВУ И ЧЛАНОВИМА ДРУШТВА. 

АКО ЈЕ НА ОСНОВУ УГОВОРА О ПРЕНОСУ УДЕЛА ЧИЈА ЈЕ НИШТАВОСТ 

УТВРЂЕНА ОДЛУКОМ СУДА, БИЛА РЕГИСТРОВАНА ПРОМЕНА ЧЛАНОВА 

ДРУШТВА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О РЕГИСТРАЦИЈИ, НАДЛЕЖНИ СУД ПРЕСУДУ 

ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПО ПРАВНОСНАЖНОСТИ ДОСТАВЉА РЕГИСТРУ 

ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА РАДИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАБЕЛЕЖБЕ У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ О РЕГИСТРАЦИЈИ, А ПАРНИЧНЕ СТРАНКЕ, ОДНОСНО ЊИХОВИ 

ПРАВНИ СЛЕДБЕНИЦИ ИМАЈУ ПРАВО ДА ПОДНЕСУ ПРИЈАВУ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ 

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА О ЧЛАНОВИМА ДРУШТВА КОЈИ СУ БИЛИ РЕГИСТРОВАНИ 

НА ОСНОВУ НИШТАВОГ УГОВОРА О ПРЕНОСУ УДЕЛА.  

Разрешење и оставка директора 

Члан 220. 

Скупштина, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно, 

разрешава директора, при чему није дужна да наведе разлоге за разрешење осим ако је то 

изричито предвиђено оснивачким актом или одлуком скупштине. 

На оставку директора друштва с ограниченом одговорношћу сходно се примењују 

одредбе члана 396. ЧЛ. 396. И 426. овог закона о оставци директора акционарског друштва. 

Појам и одговорност за обавезе 
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Члан 245. 

Акционарско друштво је друштво чији је основни капитал подељен на акције које 

има један или више акционара који не одговарају за обавезе друштва, осим у случају из 

члана 18. ЧЛ. 18. И 548. овог закона. 

Акционарско друштво одговара за своје обавезе целокупном имовином. 

Емисиона цена акција 

Члан 260. 

Емисиона цена је вредност по којој се издају акције и утврђује се одлуком о издавању 

акција. 

Одлуку из става 1. овог члана доноси скупштина, осим у случају издавања одобрених 

акција у складу са чланом 313. овог закона када ту одлуку доноси одбор директора, односно 

надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно. 

ОДЛУКУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОНОСИ СКУПШТИНА. 

Ако одлуку из става 1. овог члана доноси скупштина, том одлуком може се утврдити 

распон емисионе цене уз овлашћење одбору директора, односно надзорном одбору ако је 

управљање друштвом дводомно да посебном одлуком утврди емисиону цену у оквиру тог 

распона. 

Емисиона цена не може бити нижа од тржишне вредности утврђене у складу са 

чланом 259. овог закона, осим у случају када се акције издају у поступку јавне понуде у 

смислу закона којим се уређује тржиште капитала којом акционарско друштво постаје јавно 

акционарско друштво. 

Емисиона цена не може бити нижа од номиналне вредности акције, односно 

рачуноводствене вредности код акција без номиналне вредности. 

Када је емисиона цена по којој се издају акције већа од њихове номиналне или 

рачуноводствене вредности, разлика између те две вредности представља емисиону 

премију. 

Друштво може одлуком о емисији одредити и попуст на емисиону цену, с тим да 

цена са попустом не може бити мања од номиналне вредности акције, односно од 

рачуноводствене вредности код акција без номиналне вредности: 

1) код јавне понуде, инвестиционом друштву које пружа услуге покровитељства у 

поступку те јавне понуде акција са обавезом откупа у смислу закона којим се уређује 

тржиште капитала; 

2) код понуде која није јавна понуда, постојећим акционарима ради остваривања 

права пречег уписа из члана 277. овог закона, ако статутом није искључена могућност 

остваривања овог права под повлашћеним условима, при чему тај попуст не може бити већи 

од 10% емисионе цене. 

ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВНОГ 

КАПИТАЛА, РЕЗЕРВЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА, 

ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА У ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ, ОТКУП АКЦИЈА ОД 

НЕСАГЛАСНИХ АКЦИОНАРА И ТРОШКОВЕ НАСТАЛЕ ПО ОСНОВУ ПОВЕЋАЊА 

ИЛИ СМАЊЕЊА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА. 

Сопствене акције и услови стицања 

Члан 282. 

Сопствене акције у смислу овог закона су акције које је друштво стекло од својих 

акционара. 
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Друштво може стицати сопствене акције непосредно или преко трећег лица које 

акције стиче у своје име а за рачун друштва под следећим условима: 

1) да је скупштина донела одлуку којом је дала одобрење за стицање сопствених 

акција; 

2) да као резултат стицања сопствених акција нето имовина друштва неће бити мања 

од уплаћеног основног капитала увећаног за резерве које је друштво у обавези да одржава 

у складу са законом или статутом, ако такве резерве постоје, осим резерви које су статутом 

предвиђене за стицање сопствених акција; 

3) да су акције које друштво стиче у целости уплаћене; 

4) у случају јавног акционарског друштва, да укупна номинална вредност, односно 

рачуноводствена вредност код акција без номиналне вредности тако стечених акција, 

укључујући и раније стечене сопствене акције, не прелази 10% основног капитала друштва. 

Одлука из става 2. тачка 1) овог члана садржи услове стицања и располагања овим 

акцијама, а нарочито: 

1) максималан број сопствених акција које се стичу; 

2) рок у коме друштво може стећи сопствене акције, који не може бити дужи од две 

године; 

3) минималну и максималну цену за стицање сопствених акција, ако се сопствене 

акције стичу уз накнаду; 

4) начин располагања и цену по којој се стечене сопствене акције отуђују, односно 

метод утврђивања те цене, ако се сопствене акције отуђују уз накнаду. СПИСАК ЛИЦА, 

АКО СЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ СТИЧУ РАДИ РАСПОДЕЛЕ ЗАПОСЛЕНИМА У 

ДРУШТВУ ИЛИ ПОВЕЗАНОМ ДРУШТВУ ИЛИ ЗА НАГРАЂИВАЊЕ ЧЛАНОВА 

ОДБОРА ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО ИЗВРШНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА АКО ЈЕ 

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ ДВОДОМНО, АЛИ НАЈВИШЕ ДО 5% БИЛО КОЈЕ КЛАСЕ 

АКЦИЈА У ТОКУ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ, ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ ТАКВА МОГУЋНОСТ 

ПРЕДВИЂЕНА СТАТУТОМ И ДА СУ ИЗДВОЈЕНЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ОВЕ НАМЕНЕ.  

Изузетно, друштво може стицати сопствене акције и без одлуке из става 2. тачка 1) 

овог члана, а на основу одлуке одбора директора, односно надзорног одбора ако је 

управљање друштвом дводомно: 

1) у случају јавног акционарског друштва, ако је то неопходно да би се спречила већа 

и непосредна штета по друштво, у ком случају је одбор директора, односно надзорни одбор 

ако је управљање друштвом дводомно, обавезан да на првој следећој седници скупштине 

акционаре обавести о разлозима и начину стицања сопствених акција, њиховом броју и 

укупној номиналној вредности, односно укупној рачуноводственој вредности код акција 

без номиналне вредности, њиховом учешћу у основном капиталу друштва као и укупном 

износу који је друштво за њих платило; 

2) ако се сопствене акције стичу ради расподеле запосленима у друштву или 

повезаном друштву, или за награђивање чланова одбора директора, односно извршног и 

надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, али највише до 5% било које класе 

акција у току пословне године, под условом да је таква могућност предвиђена статутом и 

да су издвојене резерве за ове намене. 

Одбор директора, односно извршни одбор ако је управљање друштвом дводомно, у 

обавези је да приликом сваког стицања сопствених акција провери да ли су услови из става 

2. тач. 2) до 4) овог члана испуњени и да о томе сачини писани извештај. 

Обавеза отуђења сопствених акција 
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Члан 287. 

Ако је друштво стекло сопствене акције супротно одредбама чл. 282. и 284. овог 

закона, оно је у обавези је да их отуђи или поништи у року од годину дана од дана стицања. 

Сопственим акцијама стеченим у складу са чланом 282. став 4. тачка 1) овог закона 

друштво располаже у складу са прописима који уређују тржиште капитала. 

Сопствене акције стечене у складу са чланом 282. став 4. тачка 2) ЧЛАНОМ 282. 

СТАВ 3. ТАЧКА 4) И СТАВ 4. ТАЧКА 2) овог закона друштво је у обавези да расподели 

лицима утврђеним у одлуци о стицању у року од годину дана од дана стицања. 

Ако је друштво стекло сопствене акције у складу са чланом 282. и чланом 284. тач. 

1) до 5) овог закона чија је номинална вредност, односно рачуноводствена вредност код 

акција без номиналне вредности већа од 10% основног капитала, у обавези је да их у року 

од три године од дана стицања отуђи тако да укупна вредност тако стечених сопствених 

акција друштва не буде већа од 10% основног капитала. 

Изузетно, у случају акционарског друштва које није јавно у смислу закона којим се 

уређује тржиште капитала, укупна вредност стечених сопствених акција друштва, које 

друштво може задржати након истека рока из става 4. овог члана, не може бити већа од 20% 

основног капитала. 

Ако друштво не расподели, не отуђи, односно не поништи сопствене акције у 

роковима из ст. 1, 3. и 4. овог члана, одбор директора, односно надзорни одбор ако је 

управљање друштвом дводомно у обавези је да их, без посебне одлуке скупштине, одмах 

по истеку рока поништи и по том основу смањи основни капитал друштва. 

Начин и поступак отуђења сопствених акција 

Члан 288. 

Одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно 

доноси одлуку о отуђењу сопствених акција, у складу са условима располагања утврђеним 

одлуком из члана 282. став 2. тачка 1) овог закона. 

Приликом отуђења сопствених акција лица која су акционари друштва на дан 

доношења одлуке из става 1. овог члана имају право прече куповине. 

Ако по испуњењу обавезе из става 1. овог члана АКО НАКОН ОСТВАРИВАЊА 

ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА преостане одређени број 

сопствених акција, друштво их може отуђити трећим лицима или поништити у складу са 

овим законом. 

Изузетно, у случају акционарског друштва које није јавно, право пречег уписа се 

може ограничити или укинути само одлуком скупштине која је донета трочетвртинском 

већином гласова присутних акционара те класе. 

Цена по којој друштво може отуђити сопствене акције утврђује се сходном 

применом члана 260. овог закона. 

На остваривање, ограничавање или укидање права прече куповине из овог члана 

сходно се примењују одредбе чл. 277. и 278. овог закона. 

Начини повећања 

Члан 295. 

Основни капитал друштва може се повећати: 

1) новим улозима; 

2) условно, у складу са чланом 301. овог закона (условно повећање капитала); 
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3) из нераспоређене добити и резерви друштва расположивих за те намене (повећање 

из нето имовине друштва); 

4) као резултат статусне промене. 

Под повећањем основног капитала новим улозима из става 1. тачка 1) овог члана 

сматра се и конверзија дуга у основни капитал. 

У јавном акционарском друштву повећање основног капитала се не може спровести 

конверзијом дуга у основни капитал, ОСИМ АКО ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ 

ОДРЕЂЕНО. 

Одредбе о повећању основног капитала новим улозима из чл. 296. до 300. овог закона 

примењују се и на издавање акција јавном понудом ако законом којим се уређује тржиште 

капитала није другачије уређено. 

Одобрене акције 

Члан 313. 

Акционарско друштво поред издатих акција може да има и одобрене акције одређене 

врсте и класе, ако је то предвиђено статутом, с тим што број одобрених акција увек мора 

бити мањи од половине броја издатих обичних акција. 

Одобрене акције могу се издавати код повећања капитала друштва новим улозима 

или за остваривање права ималаца заменљивих обвезница и вараната. 

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама која садржи битне елементе 

одобрених акција, а може да садржи и овлашћење за одбор директора, односно надзорни 

одбор ако је управљање друштвом дводомно да те одобрене акције изда у року одређеном 

том одлуком. 

СКУПШТИНА ДОНОСИ ОДЛУКУ О ОДОБРЕНИМ АКЦИЈАМА КОЈА САДРЖИ 

БИТНЕ ЕЛЕМЕНТЕ ОДОБРЕНИХ АКЦИЈА УКЉУЧУЈУЋИ И РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ 

АКЦИЈА. 

Рок из става 3. овог члана не може бити дужи од пет година од дана доношења одлуке 

и може бити продужен изменом статута или одлуком скупштине, пре његовог истека, с тим 

што свако такво продужење може бити за период који не може бити дужи од пет година. 

Изузетно од става 3. овог члана, одлука скупштине није потребна ако су сви 

елементи прописани ставом 3. овог члана утврђени статутом. 

Одлука из става 3. овог члана региструје се у складу са законом о регистрацији. 

Надлежност скупштине 

Члан 329. 

Скупштина одлучује о: 

1) изменама статута; 

2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од 

вредности; 

3) броју одобрених акција; 

4) променама права или повластица било које класе акција; 

5) статусним променама и променама правне форме; 

6) стицању и располагању имовином велике вредности; 

7) расподели добити и покрићу губитака; 

8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски 

извештаји били предмет ревизије; 
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9) усвајању извештаја одбора директора, односно надзорног одбора ако је 

управљање друштвом дводомно; 

10) накнадама директорима, односно члановима надзорног одбора ако је управљање 

друштвом дводомно, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која 

се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва; 

10А) ПОЛИТИЦИ НАКНАДА И ИЗВЕШТАЈУ О НАКНАДАМА ЧЛАНОВА 

ОДБОРА ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ЈАВНИМ 

АКЦИОНАРСКИМ ДРУШТВИМА;  

11) именовању и разрешењу директора; 

12) именовању и разрешењу чланова надзорног одбора, ако је управљање друштвом 

дводомно; 

13) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај 

друштва; 

14) избору ревизора и накнади за његов рад; 

15) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред 

седнице скупштине; 

16) другим питањима у складу са овим законом и статутом. 

Право на побијање одлуке 

Члан 376. 

Један или више акционара који су имали право на учешће у раду седнице скупштине 

могу тужбом надлежном суду побијати одлуку донету на тој седници скупштине и тражити 

накнаду штете ако: 

1) та седница скупштине није била сазвана у складу са овим законом и статутом; 

2) је тај акционар од стране друштва или уз знање било ког директора или члана 

надзорног одбора био онемогућен да учествује у раду седнице на којој је одлука донета; 

3) одлука скупштине из других разлога није донета у складу са овим законом, 

статутом или пословником скупштине; 

4) је одлука скупштине супротна закону или статуту; 

5) било који акционар вршењем свог права гласа има намеру да за себе или треће 

лице прибави корист на штету друштва или других акционара кроз доношење или извршење 

те одлуке; 

6) у другим случајевима у складу са овим законом. 

Тужбу из става 1. овог члана може поднети и сваки директор или члан надзорног 

одбора, ако је управљање друштвом дводомно, ако би извршењем те одлуке: 

1) учинио кривично дело или друго дело кажњиво по закону; или 

2) био одговоран за штету према друштву или трећем лицу. 

Тужба из става 1. овог члана може се поднети у року од 30 дана од дана сазнања за 

одлуку скупштине, односно од дана регистрације ако је одлука била регистрована у складу 

са законом о регистрацији, али не касније од три месеца од дана када је одлука донета. 

ТУЖБА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ПОДНЕТИ У РОКУ ОД 30 ДАНА 

ОД ДАНА САЗНАЊА ЗА ОДЛУКУ СКУПШТИНЕ, АЛИ НЕ КАСНИЈЕ ОД ТРИ МЕСЕЦА 

ОД ДАНА КАДА ЈЕ ОДЛУКА ДОНЕТА, А АКО У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ 

ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА РЕГИСТРАЦИЈЕ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ТУЖБА ИЗ СТАВА 1. 

ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ПОДНЕТИ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА РЕГИСТРАЦИЈЕ 

ТЕ ОДЛУКЕ. 

Право на подношење тужбе из става 1. овог члана нема акционар који је: 
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1) престао да буде акционар друштва након дана акционара; 

2) гласао за предложену одлуку, ако је ту чињеницу могуће доказати увидом у 

записник са седнице или извештај комисије за гласање; 

3) присуствовао седници, ако одлуку побија у складу са ставом 1. тачка 2) овог члана. 

Ако током поступка по тужби из става 1. овог члана тужилац престане да буде 

акционар друштва, надлежни суд ће одбацити захтев за поништај одлуке, а одлучити о 

захтеву за накнаду штете ако је такав захтев постављен. 

Надлежност извршних директора 

Члан 388. 

Извршни директори воде послове друштва и законски су заступници друштва, осим 

ако је статутом одређено да само поједини извршни директори заступају друштво. 

Ако друштво има два или више извршних директора, они воде послове и заступају 

друштво заједнички, ако статутом или одлуком скупштине није другачије одређено. 

Правни посао или радња предузета према једном извршном директору овлашћеном 

за заступање сматра се да је предузета према друштву. 

Извршни директори се у вођењу послова друштва морају придржавати ограничења 

која су одређена овим законом, статутом, одлукама скупштине или одлукама одбора 

директора. 

Статутом, одлуком скупштине или одлуком одбора директора могу се поједини или 

сви извршни директори ограничити у заступању друштва и супотписом прокуристе. 

Извршни директор не може издати пуномоћје за заступање нити заступати друштво 

у спору у којем је супротна страна, а у случају да друштво нема другог извршног директора 

који је овлашћен да заступа друштво, то пуномоћје издаје скупштина. 

Накнада за рад директора и стимулација (бонус) путем доделе акција УКУПНА 

НАКНАДА ДИРЕКТОРА 

Члан 393. 

Директор има право на накнаду за свој рад, а може имати и право на стимулацију 

путем доделе акција. 

Статутом, одлуком скупштине или одлуком надзорног одбора ако је управљање 

друштвом дводомно одређују се накнада и стимулација из става 1. овог члана или начин 

њеног одређивања. 

Висина накнаде и стимулације из става 1. овог члана може зависити од пословних 

резултата друштва, али та накнада не може бити одређена као учешће у расподели добити 

друштва. 

Стимулација из става 1. овог члана може бити одређена и у акцијама, односно 

варантима друштва или другог друштва које је повезано са друштвом. 

У јавном акционарском друштву накнада и стимулација из става 1. овог члана 

посебно се исказују у оквиру годишњих финансијских извештаја друштва, а у делу у којем 

је стимулација била одређена у акцијама уз назнаку о врсти, класи, броју и номиналној 

вредности акција, односно рачуноводственој вредности код акција без номиналне 

вредности, које је директор стекао, односно на чије стицање има право по том основу. 

УКУПНА НАКНАДА ДИРЕКТОРА ОБУХВАТА ЗАРАДУ И НАКНАДУ 

ТРОШКОВА, БОНУСЕ, СТИМУЛАЦИЈЕ ПУТЕМ ДОДЕЛЕ АКЦИЈА, ОДНОСНО 
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ВАРАНАТА ДРУШТВА ИЛИ ДРУГОГ ДРУШТВА КОЈЕ ЈЕ ПОВЕЗАНО СА 

ДРУШТВОМ, ОТПРЕМНИНЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ У БИЛО КОМ ОБЛИКУ. 

СТАТУТОМ, ОДЛУКОМ СКУПШТИНЕ ИЛИ ОДЛУКОМ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

АКО ЈЕ УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ ДВОДОМНО ОДРЕЂУЈУ СЕ УКУПНА НАКНАДА 

ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИЛИ НАЧИН ЊЕНОГ ОДРЕЂИВАЊА. 

ВИСИНА УКУПНЕ НАКНАДЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ ЗАВИСИТИ 

ОД ПОСЛОВНИХ РЕЗУЛТАТА ДРУШТВА, АЛИ ТА НАКНАДА НЕ МОЖЕ БИТИ 

ОДРЕЂЕНА КАО УЧЕШЋЕ У РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ДРУШТВА. 

УКУПНА НАКНАДА ДИРЕКТОРА У ЈАВНОМ АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ 

УТВРЂУЈЕ СЕ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 463А ОВОГ ЗАКОНА. 

ДОСТУПНОСТ ПОДАТАКА О ИЗНОСУ И СТРУКТУРИ УКУПНЕ НАКНАДЕ 

ЧЛАН 393А 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КОЈЕ НИЈЕ ЈАВНО У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ 

СЕ УРЕЂУЈЕ ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА, ДУЖНО ЈЕ ДА НА ЗАХТЕВ АКЦИОНАРА КОЈИ 

ПОСЕДУЈЕ АКЦИЈЕ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ НАЈМАЊЕ 5% ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 

ДРУШТВА, НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ТРИ ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА, 

АКЦИОНАРУ ОМОГУЋИ УВИД У ПОДАТКЕ О ИЗНОСУ И СТРУКТУРИ УКУПНЕ 

НАКНАДЕ ЗА СВАКОГ ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА, АКО ЈЕ УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ ДВОДОМНО, У СКЛАДУ 

СА ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 81. ОВОГ ЗАКОНА. 

СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ ОБАВЕЗА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИЗВРШЕНА И АКО 

ЈЕ ДРУШТВО ОМОГУЋИЛО СЛОБОДАН ПРИСТУП И ПРЕУЗИМАЊЕ ПОДАТАКА О 

НАКНАДАМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ ДРУШТВА, БЕЗ 

НАКНАДЕ.  

АКО СУ ПОДАЦИ О НАКНАДАМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИНТЕРНИМ 

АКТИМА, ОДНОСНО ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА ОЗНАЧЕНИ КАО 

ПОСЛОВНА ТАЈНА У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ПОСЛОВНЕ 

ТАЈНЕ, АКЦИОНАР МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД ПОД УСЛОВОМ ДА ПОТПИШЕ 

ИЗЈАВУ О ПОВЕРЉИВОСТИ ИЛИ НЕОТКРИВАЊУ ПОВЕРЉИВИХ ИНФОРМАЦИЈА. 

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ОТКРИВАЊЕ ТИХ ПОДАТАКА ОД 

СТРАНЕ АКЦИОНАРА ЈАВНОСТИ ИЛИ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА СМАТРАЋЕ СЕ 

НЕЗАКОНИТИМ ОТКРИВАЊЕМ ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ 

УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ:  

  ОДРЕДБЕ СТ. 1, 2, 3. и 4. ОВОГ ЧЛАНА СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ И НА 

ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ. 

Надлежност и одговорност одбора директора 

Члан 398. 

Одбор директора: 

1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва; 

2) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва; 

3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва; 

4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања 

ризицима; 

5) одговара за тачност пословних књига друштва; 

6) одговара за тачност финансијских извештаја друштва; 
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7) даје и опозива прокуру; 

8) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука; 

9) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине; 

10) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 

260. ст. 2. и 3. и чланом 263. став 2. овог закона; 

11) утврђује тржишну вредност акција у складу са чланом 259. овог закона; 

12) доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са чланом 282. став 4. овог 

закона; 

13) израчунава износе дивиденди који у складу са овим законом, статутом и одлуком 

скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове 

исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом 

или одлуком скупштине; 

14) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају из члана 273. 

став 2. овог закона; 

15) предлаже скупштини политику накнада директора, ако није утврђена статутом, 

и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу; 

16) извршава одлуке скупштине; 

17) врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом, статутом и 

одлукама скупштине. 

Питања из надлежности одбора директора: 

1) не могу се пренети на извршне директоре друштва; 

2) могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком одбора директора, ако 

статутом није другачије одређено. 

Надлежност надзорног одбора 

Члан 441. 

Надзорни одбор: 

1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва и надзире њихово 

остваривање; 

2) надзире рад извршних директора; 

3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва; 

4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања 

ризицима; 

5) утврђује финансијске извештаје друштва и извештаје о пословању друштва и 

подноси их скупштини на усвајање; 

6) одобрава услове уговора о раду, односно ангажовање извршних директора и даје 

сагласност за закључење тих уговора; 

7) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда; 

8) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине; 

9) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 

260. ст. 2. и 3. и чланом 263. став 2. овог закона; 

10) утврђује тржишну вредност акција, у складу са чланом 259. овог закона; 

11) доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са чланом 282. став 3. овог 

закона; 

12) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају из члана 273. 

став 2. овог закона; 
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13) предлаже скупштини политику накнада извршних директора, ако није утврђена 

статутом; 

14) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у 

складу са овим законом, статутом, одлуком скупштине и одлуком надзорног одбора; 

15) врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом, статутом и 

одлукама скупштине. 

Питања из надлежности надзорног одбора: 

1) не могу се пренети на извршне директоре друштва; 

2) могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком надзорног одбора, ако 

статутом није другачије одређено. 

Надзорни одбор одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног 

интереса извршног директора друштва у складу са чланом 66. овог закона. 

7.7. НАКНАДЕ У ЈАВНИМ АКЦИОНАРСКИМ ДРУШТВИМА 

ПОЛИТИКА НАКНАДА 

ЧЛАН 463А 

ЈАВНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ИМА ПОЛИТИКУ 

НАКНАДА ДИРЕКТОРИМА И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА АКО ЈЕ 

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ ДВОДОМНО. 

ПОЛИТИКА НАКНАДА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОРА БИТИ ЈАСНА И 

РАЗУМЉИВА И, У ОДНОСУ НА ПОЈЕДИНАЧНЕ ДЕЛОВЕ НАКНАДЕ АКО ИХ 

ДРУШТВО ПРЕДВИЂА, САДРЖИ НАЈМАЊЕ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ: 

1) У КОЈОЈ МЕРИ НАКНАДА ДОПРИНОСИ ПОСЛОВНОЈ СТРАТЕГИЈИ, 

ДУГОРОЧНОМ РАЗВОЈУ И ОДРЖИВОСТИ ДРУШТВА; 

2) СВЕ ФИКСНЕ И ВАРИЈАБИЛНЕ ДЕЛОВЕ НАКНАДЕ (УКЉУЧУЈУЋИ СВЕ 

БОНУСЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ У БИЛО КОМ ОБЛИКУ), КАО И ПРОЦЕНАТ УДЕЛА 

ТИХ ДЕЛОВА НАКНАДЕ У УКУПНОЈ НАКНАДИ; 

3) СВА ФИНАНСИЈСКА И НЕФИНАНСИЈСКА МЕРИЛА ЗА ИСПЛАТУ 

ВАРИЈАБИЛНОГ ДЕЛА, УКЉУЧУЈУЋИ: 

(1) ОБЈАШЊЕЊЕ КАКО ТА МЕРИЛА ДОПРИНОСЕ ОСТВАРИВАЊУ ЦИЉЕВА 

ИЗ ТАЧКЕ 1) ОВОГ СТАВА; 

(2) МЕТОДЕ ПОМОЋУ КОЈИХ СЕ УТВРЂУЈЕ ЈЕСУ ЛИ МЕРИЛА ИСПУЊЕНА; 

4) ПЕРИОД ОДЛАГАЊА ИСПЛАТЕ ВАРИЈАБИЛНОГ ДЕЛА НАКНАДЕ И 

УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ИСПУЊЕНИ ДА БИ ДРУШТВО ИМАЛО 

ПРАВО ДА ЗАХТЕВА ПОВРАЋАЈ ВАРИЈАБИЛНОГ ДЕЛА НАКНАДЕ; 

5) АКО ДРУШТВО ДЕО НАКНАДЕ ДАЈЕ У АКЦИЈАМА: 

(1) ПЕРИОД У КОМЕ ДИРЕКТОР, ОДНОСНО ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

МОЖЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА СТИЦАЊЕ АКЦИЈА; 

(2) ДА ЛИ ЈЕ ДИРЕКТОР, ОДНОСНО ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДУЖАН И 

ПОД КОЈИМ УСЛОВИМА ДА ЗАДРЖИ АКЦИЈЕ ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НАКОН ШТО ИХ 

ЈЕ СТЕКАО; 

(3) ОБЈАШЊЕЊЕ КАКО ОВАЈ ДЕО НАКНАДЕ ДОПРИНОСИ ОСТВАРИВАЊУ 

ЦИЉЕВА ИЗ ТАЧКЕ 1) ОВОГ СТАВА; 

6) УГОВОР О РАДУ ИЛИ ДРУГИ ОДГОВАРАЈУЋИ УГОВОР О АНГАЖОВАЊУ 

КОЈИ ДРУШТВО ЗАКЉУЧУЈЕ СА ДИРЕКТОРОМ, ОДНОСНО ЧЛАНОМ НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА, СА СЛЕДЕЋИМ ПОДАЦИМА: 
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(1) КОЛИКО УГОВОР ТРАЈЕ И ПОД КОЈИМ УСЛОВИМА ПРЕСТАЈЕ, 

УКЉУЧУЈУЋИ УГОВОРЕНЕ РОКОВЕ ЗА РАСКИД, ОДНОСНО ОТКАЗ УГОВОРА; 

(2) ОБАВЕЗЕ ДРУШТВА ПРЕМА ДИРЕКТОРУ, ОДНОСНО ЧЛАНУ НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА У ВЕЗИ СА ОТПРЕМНИНОМ; 

(3) ДА ЛИ ДРУШТВО УПЛАЋУЈЕ ДИРЕКТОРУ, ОДНОСНО ЧЛАНУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОБРОВОЉНО ПЕНЗИЈСКО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ И 

ГЛАВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОПУНСКОГ ПЕНЗИЈСКОГ ОСИГУРАЊА ИЛИ 

ПРОГРАМА ПРЕВРЕМЕНЕ ПЕНЗИЈЕ; 

7) ОБЈАШЊЕЊЕ КАКО СУ ЗАРАДЕ И УСЛОВИ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ УЗЕТЕ У 

ОБЗИР ПРИ ОДРЕЂИВАЊА ПОЛИТИКЕ НАКНАДА, УКЉУЧУЈУЋИ И ОБЈАШЊЕЊЕ 

О КОЈОЈ ГРУПИ ЗАПОСЛЕНИХ ЈЕ РЕЧ; 

8) ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА, СПРОВОЂЕЊА И НАДЗОРА ПОЛИТИКЕ 

НАКНАДА, КАО И УЛОГУ КОМИСИЈЕ ЗА НАКНАДЕ, КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА 

И ДРУГИХ КОМИСИЈА, КАО И МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА; 

9) У СЛУЧАЈУ ИЗ ЧЛАНА 463В СТАВ 7. ОВОГ ЗАКОНА: 

(1) ОБЈАШЊЕЊЕ СВИХ БИТНИХ ИЗМЕНА ПОЛИТИКЕ НАКНАДА И  

(2) ПРЕГЛЕД У КОЈОЈ СУ МЕРИ У ИЗМЕЊЕНОЈ ПОЛИТИЦИ НАКНАДА УЗЕТИ 

У ОБЗИР ГЛАСОВИ И МИШЉЕЊА АКЦИОНАРА О ПОЛИТИЦИ НАКНАДА И 

ИЗВЕШТАЈУ О НАКНАДАМА. 

У ИЗУЗЕТНИМ ОКОЛНОСТИМА НЕОПХОДНИМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ДУГОРОЧНИХ ИНТЕРЕСА И ОДРЖИВОСТИ ДРУШТВА У ЦЕЛИНИ ИЛИ ЗА 

ОЧУВАЊЕ ИМОВИНЕ ДРУШТВА, ДРУШТВО МОЖЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСТУПИТИ ОД 

ПОЛИТИКЕ НАКНАДА, АКО СУ ПОЛИТИКОМ НАКНАДА ПРЕДВИЂЕНИ УСЛОВИ 

ЗА ТО ОДСТУПАЊЕ, ЕЛЕМЕНТИ ПОЛИТИКЕ ОД КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДСТУПИТИ И 

НАЧИН НА КОЈИ СЕ ТО ОДСТУПАЊЕ СПРОВОДИ. 

ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА 

ЧЛАН 463Б 

ОДБОР ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО НАДЗОРНИ ОДБОР АКО ЈЕ УПРАВЉАЊЕ 

ДРУШТВОМ ДВОДОМНО ИЛИ КОМИСИЈА ЗА НАКНАДЕ АКО ЈЕ ОБРАЗОВАНА, 

САЧИЊАВА ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ ЈАСАН, СВЕОБУХВАТАН И РАЗУМЉИВ 

ИЗВЕШТАЈ О СВИМ НАКНАДА КОЈЕ ЈЕ ДРУШТВО ИЛИ СА ЊИМ ПОВЕЗАНО 

ДРУШТВО КОЈЕ ПОСЛУЈЕ У ОКВИРУ ИСТЕ ГРУПЕ ДРУШТАВА ИСПЛАТИЛО ИЛИ 

СЕ ОБАВЕЗАЛО ДА ИСПЛАТИ СВАКОМ ПОЈЕДИНОМ САДАШЊЕМ И БИВШЕМ 

ЧЛАНУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО НАДЗОРНОГ ОДБОРА, У ПОСЛЕДЊОЈ 

ПОСЛОВНОЈ ГОДИНИ КОЈА ПРЕТХОДИ ГОДИНИ У КОЈОЈ СЕ САЧИЊАВА 

ИЗВЕШТАЈ. 

ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОБАВЕЗНО САДРЖИ 

ЛИЧНО ИМЕ СВАКОГ ЛИЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАО И СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ 

АКО ИХ ДРУШТВО ПРЕДВИЂА У ПОЛИТИЦИ НАКНАДА: 

1) СВЕ ФИКСНЕ И ВАРИЈАБИЛНЕ ДЕЛОВЕ НАКНАДЕ (УКЉУЧУЈУЋИ СВЕ 

БОНУСЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ У БИЛО КОМ ОБЛИКУ), КАО И ПРОЦЕНАТ УДЕЛА 

ТИХ ДЕЛОВА НАКНАДЕ У УКУПНОЈ НАКНАДИ, ОБЈАШЊЕЊЕ КАКО СУ 

УСКЛАЂЕНИ СА ВАЖЕЋОМ ПОЛИТИКОМ НАКНАДА, УКЉУЧУЈУЋИ И НАЧИН НА 

КОЈИ ДОПРИНОСЕ ПОСЛОВНОЈ СТРАТЕГИЈИ, ДУГОРОЧНОМ РАЗВОЈУ И 

ОДРЖИВОСТИ ДРУШТВА И КАКО СУ СЕ ПРИМЕЊИВАЛА МЕРИЛА 

УСПЕШНОСТИ;  
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2) УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊИХ ИЗМЕНА НАКНАДА, ПОСЛОВНИХ 

РЕЗУЛТАТА ДРУШТВА И ПРОСЕЧНИХ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ, ОСИМ ДИРЕКТОРА, 

СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗА ПОСЛЕДЊИХ ПЕТ ПОСЛОВНИХ ГОДИНА, 

КОЈЕ ПРЕТХОДЕ ГОДИНИ У КОЈОЈ СЕ ИЗВЕШТАЈ САЧИЊАВА, УКЉУЧУЈУЋИ 

ОБЈАШЊЕЊЕ КАКО СУ СЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ УЗИМАЛЕ У ОБЗИР ПРИ 

ИЗРАЧУНАВАЊУ ПРОСЕЧНИХ НАКНАДА УКЉУЧУЈУЋИ И ОБЈАШЊЕЊЕ КОЈА 

ГРУПА ЗАПОСЛЕНИХ ЈЕ УЗЕТА У ОБЗИР ПРИЛИКОМ ОБРАЧУНА; 

3) БРОЈ АКЦИЈА И ВАРАНАТА КОЈЕ ИМ ЈЕ ДРУШТВО ДАЛО ИЛИ СЕ 

ОБАВЕЗАЛО ДА ИМ ДА, КАО И ГЛАВНЕ УСЛОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА, 

УКЉУЧУЈУЋИ ЦЕНУ ПО КОЈОЈ СЕ АКЦИЈЕ СТИЧУ И ДАТУМ КАДА СЕ СТИЧУ, КАО 

И СВАКУ ИЗМЕНУ ТИХ УСЛОВА; 

4) ДА ЛИ ЈЕ ДРУШТВО ЗАХТЕВАЛО ПОВРАЋАЈ ВАРИЈАБИЛНОГ ДЕЛА 

НАКНАДЕ; 

5) ДА ЛИ ЈЕ ДРУШТВО ОДСТУПИЛО ОД ПОЛИТИКЕ НАКНАДЕ У СКЛАДУ СА 

ЧЛАНОМ 463А СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА, ОБЈАШЊЕЊЕ ЗАШТО ЈЕ ТО БИЛО НУЖНО, 

КАО И ОД КОЈИХ ЈЕ ТАЧНО ДЕЛОВА ПОЛИТИКЕ НАКНАДА ОДСТУПИЛО; 

6) ОБЈАШЊЕЊЕ КАКО ЈЕ УЗЕТА У ОБЗИР ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА 

ИЗ ЧЛАНА 463В СТАВ 10. ОВОГ ЗАКОНА. 

ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА ЗА СВАКО ЛИЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА  

ОБАВЕЗНО САДРЖИ ПОДАТКЕ И О НАКНАДАМА КОЈЕ: 

1) ЈЕ ЛИЦУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИСПЛАТИЛО ИЛИ СЕ ОБАВЕЗАЛО ДА 

ИСПЛАТИ У ПОСЛЕДЊОЈ ПОСЛОВНОЈ ГОДИНИ КОЈА ПРЕТХОДИ ГОДИНИ У 

КОЈОЈ СЕ ИЗВЕШТАЈ САЧИЊАВА, ПОВЕЗАНО ДРУШТВО КОЈЕ ПОСЛУЈЕ У 

ОКВИРУ ИСТЕ ГРУПЕ ДРУШТАВА У ВЕЗИ СА ПОСЛОВИМА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЉАЛО 

КАО ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО НАДЗОРНОГ ОДБОРА; 

2) СЕ ДРУШТВО ОБАВЕЗАЛО ДА ИСПЛАТИ ЛИЦУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОДБОРА ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТА, ОДНОСНО У СЛУЧАЈУ ИСТЕКА 

МАНДАТА, КАО И НОВЧАНУ ВРЕДНОСТ И ИЗНОС КОЈИ ЈЕ ДРУШТВО ИСПЛАТИЛО 

ИЛИ РЕЗЕРВИСАЛО У ПОСЛЕДЊОЈ ПОСЛОВНОЈ ГОДИНИ КОЈА ПРЕТХОДИ 

ГОДИНИ У КОЈОЈ СЕ ИЗВЕШТАЈ САЧИЊАВА, УКЉУЧУЈУЋИ И ПРОМЕНЕ 

ДОГОВОРЕНЕ У ПОСЛЕДЊОЈ ПОСЛОВНОЈ ГОДИНИ. 

РЕВИЗОР КОЈИ ВРШИ РЕВИЗИЈУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА ДРУШТВА ДУЖАН ЈЕ ДА ИЗВРШИ РЕВИЗИЈУ ИЗВЕШТАЈА О 

НАКНАДАМА И ДА О ТОМЕ САЧИНИ ИЗВЕШТАЈ КОЈИ САДРЖИ МИШЉЕЊЕ ДА ЛИ 

ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА САДРЖИ СВЕ ПОДАТКЕ ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА. 

ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЉА СЕ 

СКУПШТИНИ УЗ ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА. 

ДРУШТВО ЈЕ ДУЖНО ДА ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА ОБЈАВИ НА СВОЈ 

ИНТЕРЕНЕТ СТРАНИЦИ НАКОН СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ НА КОЈОЈ СЕ 

РАСПРАВЉАЛО О ОВОМ ИЗВЕШТАЈУ. 

ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА МОРА БИТИ БЕСПЛАТНО ЈАВНО ДОСТУПАН 

НАЈМАЊЕ ДЕСЕТ ГОДИНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ 

ДРУШТВА.  

ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА НЕ СМЕ ДА САДРЖИ ПОСЕБНЕ ВРСТЕ 

ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ О ЧЛАНОВИМА ОДБОРА ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО 
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НАДЗОРНОГ ОДБОРА У СМИСЛУ ЧЛАНА 17. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О 

ЛИЧНОСТИ, КАО НИ ПОДАТКЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПОРОДИЧНЕ ПРИЛИКЕ 

ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПО ОСНОВУ 

КОЈИХ ЈЕ НАКНАДА ИСПЛАЋЕНА ИЛИ ОДОБРЕНА (ПОРОДИЧНИ ДОДАТАК, 

ДОДАТАК НА ДЕЦУ И СЛ.) ВЕЋ МОЖЕ ДА САДРЖИ САМО ИЗНОС ТЕ НАКНАДЕ. 

ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ О ЛИЦИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О 

НАКНАДАМА ДРУШТВО МОЖЕ ОБРАЂИВАТИ САМО У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА 

ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ДРУШТВА У ПОГЛЕДУ НАКНАДА РАДИ ПОВЕЋАЊА 

ОДГОВОРНОСТИ ЛИЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА И КОНТРОЛЕ АКЦИОНАРА НАД 

ЊИХОВИМ НАКНАДАМА. 

НАКОН ИСТЕКА РОКА ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА, ДРУШТВО ЈЕ ДУЖНО ДА 

ИЗ ИЗВЕШТАЈА О НАКНАДАМА УКЛОНИ СВЕ ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ ЧЛАНОВА 

ОДБОРА ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО НАДЗОРНОГ ОДБОРА.  

ГЛАСАЊЕ О ПОЛИТИЦИ НАКНАДА И О ИЗВЕШТАЈУ О НАКНАДАМА 

ЧЛАН 463В 

ОДБОР ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО НАДЗОРНИ ОДБОР АКО ЈЕ УПРАВЉАЊЕ 

ДРУШТВОМ ДВОДОМНО ПРЕДЛАЖЕ СКУПШТИНИ ДРУШТВА ПОЛИТИКУ 

НАКНАДА ИЗ ЧЛАНА 463А ОВОГ ЗАКОНА, НАЈМАЊЕ НА СВАКЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ. 

ОДБОР ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО НАДЗОРНИ ОДБОР АКО ЈЕ УПРАВЉАЊЕ 

ДРУШТВОМ ДВОДОМНО ПРЕДЛАЖЕ СКУПШТИНИ ДРУШТВА И СВЕ ЗНАЧАЈНИЈЕ 

ПРОМЕНЕ ПОЛИТИКЕ НАКНАДА. 

СКУПШТИНА ДРУШТВА ОДЛУЧУЈЕ О ПРЕДЛОЖЕНОЈ ПОЛИТИЦИ 

НАКНАДА.  

ДРУШТВО ЈЕ ДУЖНО ДА ИСПЛАЋУЈЕ НАКНАДЕ САМО У СКЛАДУ СА 

ПОЛИТИКОМ НАКНАДА КОЈУ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА. 

АКО ДРУШТВО НЕМА УСВОЈЕНУ ПОЛИТИКУ НАКНАДА, А СКУПШТИНА 

ДРУШТВА НЕ УСВОЈИ ПРЕДЛОЖЕНУ ПОЛИТИКУ НАКНАДА, ДРУШТВО МОЖЕ ДА 

НАСТАВИ ДА ИСПЛАЋУЈЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА ОДБОРА ДИРОКТОРА, 

ОДНОСНО НАДЗОРНОГ ОДБОРА У СКЛАДУ СА СВОЈОМ ПОСТОЈЕЋОМ ПРАКСОМ.  

АКО ДРУШТВО ИМА УСВОЈЕНУ ПОЛИТИКА НАКНАДА, А СКУПШТИНА 

ДРУШТВА НЕ УСВОЈИ ПРЕДЛОЖЕНУ НОВУ ПОЛИТИКУ НАКНАДА, ДРУШТВО 

НАСТАВЉА ДА ИСПЛАЋУЈЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА ОДБОРА ДИРОКТОРА, 

ОДНОСНО НАДЗОРНОГ ОДБОРА У СКЛАДУ СА ПОСТОЈЕЋОМ УСВОЈЕНОМ 

ПОЛИТИКОМ. 

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТ 5. И 6. ОВОГ ЧЛАНА ОДБОР ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО 

НАДЗОРНИ ОДБОР АКО ЈЕ УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ ДВОДОМНО ДУЖАН ЈЕ ДА 

СКУПШТИНИ ДРУШТВА ДОСТАВИ ИЗМЕНЕ ПРЕДЛОЖЕНЕ ПОЛИТИКЕ НАКНАДА, 

РАДИ ОДЛУЧИВАЊА НА ПРВОЈ НАРЕДНОЈ СЕДНИЦИ. 

ДРУШТВО ЈЕ ДУЖНО ДА ПОЛИТИКУ НАКНАДА КОЈА ЈЕ УСВОЈЕНА НА 

СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ, ЗАЈЕДНО СА ДАТУМОМ ОДРЖАВАЊА ТЕ СЕДНИЦЕ И 

РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА БЕЗ ОДЛАГАЊА ОБЈАВИ НА СВОЈ ИНТЕРЕНЕТ 

СТРАНИЦИ, ПРИ ЧЕМУ ПОЛИТИКА НАКНАДЕ МОРА БИТИ БЕСПЛАТНО ЈАВНО 

ДОСТУПНА НАЈМАЊЕ ЗА СВЕ ВРЕМЕ ЊЕНЕ ПРИМЕНЕ.  

ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА ИЗ ЧЛАНА 463Б ОВОГ ЗАКОНА ЗА ПРЕТХОДНУ 

ПОСЛОВНУ ГОДИНУ РАЗМАТРА СЕ НА РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ 

ДРУШТВА. 
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АКО СКУПШТИНА ДРУШТВА НЕ УСВОЈИ ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА ЗА 

ПРЕТХОДНУ ПОСЛОВНУ ГОДИНУ НАРЕДНИ ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА МОРА ДА 

САДРЖИ ОБЈАШЊЕЊЕ КАКО ЈЕ УЗЕТА У ОБЗИР ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА, 

У СКЛАДУ СА ОДРЕДБОМ ЧЛАНА 463Б СТАВ 2. ТАЧКА 6) ОВОГ ЗАКОНА. 

Обавеза чувања аката и докумената друштва 

Члан 464. 

Друштво чува: 

1) оснивачки акт; 

2) решење о регистрацији оснивања друштва; 

3) статут и све његове измене и допуне; 

4) опште акте друштва; 

5) записнике са седница скупштине и одлуке скупштине; 

6) акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела друштва; 

7) документа која доказују својину и друга имовинска права друштва; 

8) записнике са седница одбора директора, односно извршног одбора и надзорног 

одбора ако је управљање друштвом дводомно; 

9) годишње извештаје о пословању друштва и консолидоване годишње извештаје; 

10) извештаје одбора директора, односно извршног одбора и надзорног одбора ако 

је управљање друштвом дводомно; 

11) евиденцију о адресама директора и чланова надзорног одбора ако је управљање 

друштвом дводомно; 

12) уговоре које су директори, чланови надзорног одбора ако је управљање 

друштвом дводомно, или са њима повезана лица у смислу овог закона, закључили са 

друштвом.; 

13) ЦЕЛОКУПНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ВЕЗИ СА ОДОБРАВАЊЕМ И 

ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ПРАВНОГ ПОСЛА, ОДНОСНО ПРАВНЕ РАДЊЕ СА ЛИЧНИМ 

ИНТЕРЕСОМ ИЗ ЧЛАНА 66. ОВОГ ЗАКОНА. 

Друштво је дужно је да документа и акте из става 1. овог члана чува у свом седишту 

или на другом месту које је познато и доступно свим директорима и члановима надзорног 

одбора ако је управљање друштвом дводомно. 

Документе и акте из става 1. тач. 1) до 5), 8), 9) и 12) ТАЧ. 1) ДО 5), 8), 9), 12) И 13) 

овог члана друштво чува трајно, а остала документа и акте из става 1. овог члана најмање 

пет година, након чега се чувају у складу са прописима о архивској грађи. 

Приступ актима и документима друштва 

Члан 465 

Одбор директора, односно извршни одбор ако је управљање друштвом дводомно, 

дужан је да акте и документа из члана 464. став 1 тач. 1) до 5) и тачка 9) овог закона, као и 

финансијске извештаје друштва, стави на располагање сваком акционару, као и ранијем 

акционару за период у којем је био акционар, на његов писани захтев поднет у складу са 

чланом 81. овог закона, ради вршења увида и копирања о свом трошку, током радног 

времена. 

Сматраће се да је обавеза из става 1. овог члана извршена у погледу докумената из 

става 1. овог члана за које је друштво омогућило слободан приступ и преузимање са 

интернет странице друштва, без накнаде. 
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У СЛУЧАЈУ ПОКРЕНУТОГ СПОРА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ ПО 

ТУЖБИ АКЦИОНАРА ИЛИ РАНИЈЕГ АКЦИОНАРА, ОДБОР ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО 

ИЗВРШНИ ОДБОР АКО ЈЕ УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ ДВОДОМНО, ДУЖАН ЈЕ ДА 

АКТЕ И ДОКУМЕНТА ИЗ ЧЛАНА 464. СТАВ 1. ТАЧ. 1) ДО 10) И ТАЧ. 12) И 13) ОВОГ 

ЗАКОНА, А КОЈИ СУ НЕПОСРЕДНО ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ СПОРА СТАВИ НА 

РАСПОЛАГАЊЕ АКЦИОНАРУ, ОДНОСНО РАНИЈЕМ АКЦИОНАРУ НА ЊЕГОВ 

ПИСАНИ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 81. ОВОГ ЗАКОНА, РАДИ 

ВРШЕЊА УВИДА И КОПИРАЊА О СВОМ ТРОШКУ ЗА ПОТРЕБЕ ВОЂЕЊА ПАРНИЦЕ 

ТОКОМ РАДНОГ ВРЕМЕНА. ИЗУЗЕТНО ОД ОДРЕДАБА ЧЛАНА 81. СТАВ 2. ТАЧКА 

2) ОВОГ ЗАКОНА АКТИ И ДОКУМЕНТИ НЕ МОРАЈУ БИТИ ОДРЕЂЕНИ, ВЕЋ 

ОДРЕДИВИ.  

Изузетно од става 1. овог члана, ако је именован секретар друштва он је одговоран 

за извршавање обавезе из става 1. овог члана. 

Право акционара из става 1. овог члана може бити ограничено само у мери у којој је 

то потребно ради уобичајене идентификације акционара. 

ГЛАВА IVА 

ПОСЕБНА ПРАВИЛА У ПОГЛЕДУ ПОДСТИЦАЊА ДУГОРОЧНОГ АНГАЖОВАЊА 

АКЦИОНАРА У ЈАВНИМ АКЦИОНАРСКИМ ДРУШТВИМА 

1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, РУКОВОДИОЦИ ИМОВИНЕ И 

САВЕТНИЦИ ЗА ГЛАСАЊЕ 

ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

ЧЛАН 469А 

У СМИСЛУ ОДРЕДБИ ЧЛ. 469 Б ДО 469Д ОВОГ ЗАКОНА: 

1) ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР ЈЕ: 

(1) ДРУШТВО КОЈЕ ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА У 

СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОСИГУРАЊЕ, 

(2) ДРУШТВО КОЈЕ ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ РЕОСИГУРАЊА У СМИСЛУ 

ДЕЛАТНОСТИ КОЈА СЕ САСТОЈИ ОД ПРИХВАТАЊА РИЗИКА КОЈЕ ЈЕ УСТУПИЛО 

ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ, ОДНОСНО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ИЗ ТРЕЋЕ 

ЗЕМЉЕ ИЛИ ДРУГО ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ, ОДНОСНО ДРУШТВО ЗА 

РЕОСИГУРАЊЕ ИЗ ТРЕЋЕ ЗЕМЉЕ, ПОД УСЛОВОМ ДА ТЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ОБУХВАТАЈУ ОБАВЕЗЕ ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА, А КОЈЕ НИЈЕ ИСКЉУЧЕНО НА 

ОСНОВУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОСИГУРАЊЕ, 

(3) ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ 

ФОНДОВИМА, У СМИСЛУ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОСНИВАЊЕ И 

ПОСЛОВАЊЕ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА, КАО И ОБАВЕЗНИ 

ПЕНЗИЈСКИ ФОНД У СМИСЛУ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОСНИВАЊЕ И 

ПОСЛОВАЊЕ ОБАВЕЗНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА; 

2) РУКОВОДИЛАЦ ИМОВИНЕ ЈЕ: 

(1) ИНВЕСТИЦИОНО ДРУШТВО ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ ПРУЖАЊЕ ЈЕДНЕ ИЛИ 

ВИШЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ УСЛУГА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА, ОДНОСНО ОБАВЉАЊЕ 

ЈЕДНЕ ИЛИ ВИШЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОЈ 



52 
 

ОСНОВИ У СКЛАДУ СA ОДРЕДБАМА ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ТРЖИШТЕ 

КАПИТАЛА КОЈЕ УЛАГАЧИМА ПРУЖА УСЛУГЕ УПРАВЉАЊА ПОРТФОЛИОМ, 

(2) ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ АЛТЕРНАТИВНИМ ИНВЕСТИЦИОНИМ 

ФОНДОВИМА (ДЗУАИФ) У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ 

АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ (АИФ) КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ 

УСЛОВЕ ЗА ИЗУЗЕЋЕ ОД ПРИМЕНЕ ТОГ ЗАКОНА, 

(3) ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТВОРЕНИМ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОМ У 

СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ОТВОРЕНИХ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ; 

(4) ДРУШТВО ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА РАД НАДЛЕЖНОГ 

ОРГАНА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ У СКЛАДУ СА ДИРЕКТИВОМ 2009/65/ЕЗ ПОД 

УСЛОВОМ ДА ЗА СВОЈЕ УПРАВЉАЊЕ НИЈЕ ОДАБРАЛО ДРУШТВО ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ОТВОРЕНИМ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОМ КОЈЕ ИМА ОДОБРЕЊЕ 

ЗА РАД У СКЛАДУ СА ТОМ ДИРЕКТИВОМ; 

3) САВЕТНИК ЗА ГЛАСАЊЕ ЈЕ ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНО И УЗ 

НАКНАДУ АНАЛИЗИРА ИЗВЕШТАЈЕ И ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЈАВНИХ 

АКЦИОНАРСКИХ ДРУШТАВА, СПРОВОДИ ИСТРАЖИВАЊА, ПРУЖА УСЛУГЕ 

САВЕТОВАЊА ИЛИ ДАЈЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА ГЛАСАЊЕ У ЦИЉУ ИНФОРМИСАЊА 

ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ СА ЊИХОВИМ ОДЛУКАМА ПРИ ГЛАСАЊУ. 

ОДРЕДБЕ ЧЛ. 469Б ДО 469Д ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊУЈУ СЕ НА: 

1) ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНВЕСТИТОРЕ У МЕРИ У КОЈОЈ ОНИ ДИРЕКТНО 

ИЛИ ПРЕКО РУКОВОДИОЦА ИМОВИНОМ УЛАЖУ У АКЦИЈЕ КОЈИМА СЕ ТРГУЈЕ 

НА РЕГУЛИСАНОМ ТРЖИШТУ, ОДНОСНО МУЛТИЛАТЕРАЛНОЈ ТРГОВАЧКОЈ 

ПЛАТФОРМИ, У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА;   

2) РУКОВОДИОЦЕ ИМОВИНОМ У МЕРИ У КОЈОЈ ОНИ УЛАЖУ У АКЦИЈЕ 

КОЈИМА СЕ ТРГУЈЕ НА РЕГУЛИСАНОМ ТРЖИШТУ, ОДНОСНО 

МУЛТИЛАТЕРАЛНОЈ ТРГОВАЧКОЈ ПЛАТФОРМИ, У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ 

УРЕЂУЈЕ ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА;  

3) САВЕТНИКЕ ЗА ГЛАСАЊЕ КОЈИ ИМАЈУ СЕДИШТЕ, ОДНОСНО СЕДИШТЕ 

УПРАВЕ, ОДНОСНО КОЈИ СУ ПОСЛОВНО НАСТАЊЕНИ У ДРЖАВИ ЧЛАНИЦИ 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У МЕРИ У КОЈОЈ ОНИ АКЦИОНАРИМА ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ У 

ВЕЗИ СА АКЦИЈАМА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА КОЈА ИМАЈУ СЕДИШТЕ У 

ДРЖАВИ ЧЛАНИЦИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЧИЈИМ СЕ АКЦИЈАМА ТРГУЈЕ НА 

РЕГУЛИСАНОМ ТРЖИШТУ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ ИЛИ ПОСЛУЈЕ У ДРЖАВИ ЧЛАНИЦИ 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ; 

 

ПОЛИТИКА АНГАЖОВАЊА, ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ, ГЛАСАЊЕ 

ЧЛАН 469Б 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ И РУКОВОДИОЦИ ИМОВИНОМ 

ЈАВНО ОБЈАВЉУЈУ ПОЛИТИКУ АНГАЖОВАЊА НА СВОЈИМ ИНТЕРНЕТ 

СТРАНИЦАМА. 

ПОЛИТИКА АНГАЖОВАЊА ОБАВЕЗНО САДРЖИ НАЧИН НА КОЈИ: 

1) УТИЧУ НА ДРУШТВА У ПОРТФОЛИУ; 

2) УКЉУЧУЈУ АНГАЖОВАЊЕ АКЦИОНАРА У СВОЈУ СТРАТЕГИЈУ 

УЛАГАЊА; 
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3) ПРАТЕ БИТНЕ ДОГАЂАЈЕ ДРУШТВА У КОЈЕ УЛАЖУ (ПОСЛОВНУ 

СТРАТЕГИЈУ И ПОСЛОВНЕ ЦИЉЕВЕ ДРУШТВА, ФИНАНСИЈСКЕ И 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ПОКАЗАТЕЉЕ ПОСЛОВАЊА И РИЗИКЕ, СТРУКТУРУ 

КАПИТАЛА, СОЦИЈАЛНИ УТИЦАЈ И УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И 

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ); 

4) РАЗМЕЊУЈУ ИНФОРМАЦИЈЕ СА ОРГАНИМА ДРУШТВА У КОЈЕ СЕ 

ИНВЕСТИРА И ДРУГИМ РЕЛЕВАНТНИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА 

ДРУШТВА У КОЈЕ СЕ ИНВЕСТИРА; 

5) ОСТВАРУЈУ ПРАВО ГЛАСА И ДРУГА ПРАВА КОЈА ДАЈЕ АКЦИЈА; 

6) САРАЂУЈУ СА ДРУГИМ АКЦИОНАРИМА; 

7) УПРАВЉАЈУ СТВАРНИМ И ПОТЕНЦИЈАЛНИМ СУКОБИМА ИНТЕРЕСА 

ПОВЕЗАНИМ СА ЊИХОВИМ АНГАЖОВАЊЕМ. 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ И РУКОВОДИОЦИ ИМОВИНЕ У 

ОБАВЕЗИ СУ ДА ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ ЈАВНО ОБЈАВЕ КАКО СПРОВОДЕ СВОЈУ 

ПОЛИТИКУ АНГАЖОВАЊА, УКЉУЧУЈУЋИ ОПШТИ ОПИС ЊИХОВОГ ГЛАСАЊА, 

ОБЈАШЊЕЊЕ НАЈВАЖНИЈИХ ГЛАСОВА, ДА ЛИ СУ КОРИСТИЛИ УСЛУГЕ 

САВЕТНИКА ЗА ГЛАСАЊЕ, КАО И КАКО СУ ГЛАСАЛИ НА СКУПШТИНАМА 

ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА У КОЈИМА ИМАЈУ АКЦИЈЕ, С ТИМ ДА ГЛАСОВИ КОЈИ 

НИСУ РЕЛЕВАНТНИ ЗБОГ ПРЕДМЕТА ГЛАСАЊА ИЛИ ПРОЦЕНТА УЧЕШЋА У 

ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ ДРУШТВА МОГУ БИТИ ИЗУЗЕТИ ОД ЈАВНОГ 

ОБЈАВЉИВАЊА. 

ПОЛИТИКА АНГАЖОВАЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА 

МОРАЈУ БИТИ БЕСПЛАТНО ДОСТУПНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ 

ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИТОРА, ОДНОСНО РУКОВОДИОЦА ИМОВИНЕ 

НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ И АЖУРИРАЈУ СЕ СВАКЕ ГОДИНЕ. 

АКО РУКОВОДИЛАЦ ИМОВИНЕ СПРОВОДИ ПОЛИТИКУ АНГАЖОВАЊА, 

УКЉУЧУЈУЋИ И ГЛАСАЊЕ У ИМЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИТОРА, 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР ЈЕ ДУЖАН ДА ОБЈАВИ ПОДАТАК О 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ РУКОВОДИОЦА ИМОВИНЕ НА КОЈОЈ СУ ОБЈАВЉЕНЕ 

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА.  

 

ОБАВЕЗА ОБЈАВЉИВАЊА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНВЕСТИТОРЕ И 

РУКОВОДИОЦЕ ИМОВИНЕ 

ЧЛАН 469В 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР ЈЕ ДУЖАН ДА ЈАВНО ОБЈАВИ КАКО СУ 

ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЊЕГОВЕ СТРАТЕГИЈЕ УЛАГАЊА У СКЛАДУ СА 

СТРУКТУРОМ И ТРАЈАЊЕМ ЊЕГОВИХ ОБАВЕЗА, ПОСЕБНО ДУГОРОЧНИХ, КАО И 

КАКО ДОПРИНОСЕ СРЕДЊОРОЧНОМ И ДУГОРОЧНОМ ПРИНОСУ НА ЊЕГОВУ 

ИМОВИНУ. 

АКО РУКОВОДИЛАЦ ИМОВИНЕ ИНВЕСТИРА У ИМЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ 

ИНВЕСТИТОРА, БИЛО ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ ЗА СВАКОГ КЛИЈЕНТА ИЛИ 

КРОЗ ИНСТИТУЦИЈУ КОЛЕКТИВНОГ ИНВЕСТИРАЊА, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ 

ИНВЕСТИТОР ЋЕ ЈАВНО ОБЈАВИТИ СЛЕДЕЋЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УГОВОРУ СА 

РУКОВОДИОЦЕМ ИМОВИНЕ: 

1) КОЈЕ ПОКАЗУЈУ КАКО РУКОВОДИЛАЦ ИМОВИНЕ УСКЛАЂУЈЕ СВОЈУ 

СТРАТЕГИЈУ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИОНЕ ОДЛУКЕ СА СТРУКТУРОМ И 
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ТРАЈАЊЕМ ОБАВЕЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИТОРА, ПОСЕБНО 

ДУГОРОЧНИХ ОБАВЕЗА; 

2) КАКО ТАЈ УГОВОР ПОДСТИЧЕ РУКОВОДИОЦА ИМОВИНЕ ДА ДОНОСИ 

ОДЛУКЕ О УЛАГАЊУ НА ОСНОВУ ПРОЦЕНА О СРЕДЊОРОЧНИМ, ОДНОСНО 

ДУГОРОЧНИМ ФИНАНСИЈСКИМ И НЕФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА 

ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА У КОЈЕ СЕ ИНВЕСТИРА; 

3) КАКО ТАЈ УГОВОР ПОДСТИЧЕ РУКОВОДИОЦА ИМОВИНЕ ДА САРАЂУЈЕ 

СА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ У КОЈЕ СЕ ИНВЕСТИРА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА 

СРЕДЊОРОЧНЕ, ОДНОСНО ДУГОРОЧНЕ УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА ТОГ 

ДРУШТВА; 

4) КАКО СУ МЕТОД ОЦЕНЕ РЕЗУЛТАТА РУКОВОДИОЦА ИМОВИНЕ И 

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД У КОМЕ СЕ ОЦЕЊИВАЊЕ ВРШИ И НАКНАДЕ ЗА 

РУКОВОДИОЦА ИМОВИНЕ У СКЛАДУ СА СТРУКТУРОМ И ТРАЈАЊЕМ ОБАВЕЗА 

ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИТОРА, ПОСЕБНО ДУГОРОЧНИХ, КАО И КАКО 

УТИЧУ НА АПСОЛУТНИ ДУГОРОЧНИ РЕЗУЛТАТ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ 

ИНВЕСТИТОРА; 

5) КАКО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР ПРАТИ И НАДГЛЕДА 

ДОГОВОРЕНИ ПРОМЕТ ПОРТФОЛИА И ПРОЈЕКТОВАНЕ ТРОШКОВЕ ПРОМЕТА 

ПОРТФОЛИА РУКОВОДИОЦА ИМОВИНЕ; 

6) ТРАЈАЊУ УГОВОРА СА РУКОВОДИОЦЕМ ИМОВИНЕ. 

АКО УГОВОР СА РУКОВОДИОЦЕМ ИМОВИНЕ НЕ САДРЖИ НЕКИ ОД 

ЕЛЕМЕНАТА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР ЈЕ 

ДУЖАН ДА ДА ЈАСНО И ПРЕЦИЗНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ТО. 

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ СТ. 1, 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА МОРАЈУ БИТИ БЕСПЛАТНО 

ДОСТУПНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИТОРА 

НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ И АЖУРИРАЈУ СЕ ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ, ОСИМ АКО НИЈЕ 

БИЛО БИТНИХ ПРОМЕНА.  

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ СТ. 1, 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА МОГУ БИТИ БЕСПЛАТНО 

ДОСТУПНЕ И НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ РУКОВОДИОЦА ИМОВИНЕ, У КОМ 

СЛУЧАЈУ ЈЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР ДУЖАН ДА ОБЈАВИ ПОДАТАК О 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ РУКОВОДИОЦА ИМОВИНЕ НА КОЈОЈ СУ ОБЈАВЉЕНЕ 

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ СТ. 1, 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА.  

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР ИЗ ЧЛАНА 469А СТАВ 1. ТАЧКА 1) 

ПОДТАЧ. (1) И (2) ОВОГ ЗАКОНА МОЖЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ СТ. 1, 2. И 3. ОВОГ 

ЧЛАНА УКЉУЧИТИ У ИЗВЕШТАЈ О СОЛВЕНТНОСТИ И ФИНАНСИЈСКОМ СТАЊУ 

У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОСИГУРАЊЕ. 

РУКОВОДИЛАЦ ИМОВИНЕ КОЈИ ЈЕ ЗАКЉУЧИО УГОВОР ИЗ СТАВА 2. ОВОГ 

ЧЛАНА ДУЖАН ЈЕ ДА ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ ПОДНЕСЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОМ 

ИНВЕСТИТОРУ ИЗВЕШТАЈ О ТОМЕ У КОЈОЈ СУ МЕРИ СТРАТЕГИЈА УЛАГАЊА 

РУКОВОДИОЦА ИМОВИНЕ И ЊЕНО СПРОВОЂЕЊЕ У СКЛАДУ СА ТИМ УГОВОРОМ 

И КАКО ДОПРИНОСЕ СРЕДЊОРОЧНОЈ, ОДНОСНО ДУГОРОЧНОЈ ВРЕДНОСТИ 

ИМОВИНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИТОРА.  

ИЗВЕШТАЈ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ НАРОЧИТО ИНФОРМАЦИЈЕ 

О: 

1) НАЈЗНАЧАЈНИЈИМ СРЕДЊОРОЧНИМ, ОДНОСНО ДУГОРОЧНИМ 

ИНВЕСТИЦИОНИОНИМ РИЗИЦИМА; 



55 
 

2) СТРУКТУРИ (САСТАВУ) ПОРТФОЛИА, ПРОМЕТУ И ТРОШКОВИМА 

ПРОМЕТА ПОРТФОЛИА;   

3) КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА САВЕТНИКА ЗА ГЛАСАЊЕ; 

4)  ТОМЕ У КОЈОЈ МЕРИ ИНВЕСТИЦИОНЕ ОДЛУКЕ УЗИМАЈУ У ОБЗИР 

СРЕДЊОРОЧНИ И ДУГОРОЧНИ РАЗВОЈ, УКЉУЧУЈУЋИ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ПОКАЗАТЕЉЕ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА У КОЈЕ СЕ ИНВЕСТИРА; 

5) ПРЕПРЕКАМА ПРИ ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ АКЦИЈА И ПРИ УТИЦАЈУ 

НА ДРУШТВО У КОЈЕ СЕ ИНВЕСТИРА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ СУКОБА ИНТЕРЕСА И 

ПОЗАЈМЉИВАЊА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ, КАО И КАКО СЕ ТЕ ПРЕПРЕКЕ 

ПРЕВАЗИЛАЗЕ. 

ОБАВЕЗА ОБЈАВЉИВАЊА ЗА САВЕТНИКА ЗА ГЛАСАЊЕ 

ЧЛАН 469Г 

САВЕТНИК ЗА ГЛАСАЊЕ ОБЈАВЉУЈЕ СЛЕДЕЋЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 

1) КОЈИ КОДЕКС ПОНАШАЊА ПРИМЕЊУЈЕ; 

2) ДА ЛИ ЈЕ ПОСТУПАО И ДА ЛИ ПОСТУПА У СКЛАДУ СА ПРЕПОРУКАМА 

КОДЕКСА ПОНАШАЊА; 

3) ОД КОЈИХ ПРЕПОРУКА КОДЕКСА ПОНАШАЊА ЈЕ ОДСТУПИО И ЈОШ 

УВЕК ОДСТУПА, РАЗЛОЗИ ТИХ ОДСТУПАЊА И ДА ЛИ ЈЕ УМЕСТО ТОГА 

ПРЕДУЗЕО НЕКЕ ДРУГЕ МЕРЕ; 

4) ЈАСНО И ОБРАЗЛОЖЕНО ОБЈАШЊЕЊЕ ЗАШТО НЕ ПРИМЕЊУЈЕ НИ ЈЕДАН 

КОДЕКС ПОНАШЕЊА, АКО ИСТЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ. 

САВЕТНИК ЗА ГЛАСАЊЕ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ЈАВНО ОБЈАВИ НАЈМАЊЕ СЛЕДЕЋЕ 

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМОМ ИСТРАЖИВАЊА, САВЕТА И ПРЕПОРУКА 

ЗА ГЛАСАЊЕ: 

1) БИТНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МЕТОДА И МОДЕЛА КОЈЕ ПРИМЈЕЊУЈУ И 

ГЛАВНЕ ИЗВОРЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ КОРИСТИ; 

2) ПОСТУПКЕ КОЈЕ КОРИСТИ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

ИСТРАЖИВАЊА, САВЕТА И ПРЕПОРУКА ЗА ГЛАСАЊЕ И СТРУЧНЕ 

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЛИЦА КОЈА УЧЕСТВУЈУ У ТИМ АКТИВНОСТИМА; 

3) ДА ЛИ И КАКО УЗИМА У ОБЗИР СТАЊЕ НА НАЦИОНАЛНОМ ТРЖИШТУ И 

ЗАКОНОДАВНЕ И СПЕЦИФИЧНЕ УСЛОВЕ ЗА ОДРЕЂЕНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО; 

4) БИТНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЛИТИКЕ ГЛАСАЊА КОЈУ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 

СВАКО ТРЖИШТЕ; 

5) ДА ЛИ И КОЛИКО ЧЕСТО КОМУНИЦИРА СА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 

КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА, САВЕТОВАЊА И ПРЕПОРУКА ЗА ГЛАСАЊЕ 

И ЊИХОВИМ АКЦИОНАРИМА И  

6) ПОЛИТИКУ СПРЕЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ 

СУКОБИМА ИНТЕРЕСА. 

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА МОРАЈУ БИТИ БЕСПЛАТНО 

ЈАВНО ДОСТУПНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ САВЕТНИКА ЗА ГЛАСАЊЕ 

НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА И АЖУРИРАЈУ СЕ СВАКЕ 

ГОДИНЕ. 

САВЕТНИК ЗА ГЛАСАЊЕ ЈЕ ДУЖАН ДА БЕЗ ОДЛАГАЊА ОБАВЕСТИ СВОЈЕ 

КЛИЈЕНТЕ О СТВАРНИМ ИЛИ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ СУКОБИМА ИНТЕРЕСА ИЛИ 

ПОСЛОВНИМ ОДНОСИМА КОЈИ БИ МОГЛИ УТИЦАТИ НА ПРИПРЕМУ 

ИСТРАЖИВАЊА, САВЕТА ИЛИ ПРЕПОРУКА ЗА ГЛАСАЊЕ И МЕРЕ ЗА УКЛАЊАЊЕ, 
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СМАЊЕЊЕ ИЛИ УПРАВЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋИМ ИЛИ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ СУКОБИМА 

ИНТЕРЕСА. 

2. ИНФОРМИСАЊЕ АКЦИОНАРА И ДРУШТВА 

ПРАВО ДРУШТВА ДА ИДЕНТИФИКУЈЕ СВОЈЕ АКЦИОНАРЕ 

ЧЛАН 469Д 

ДРУШТВО ИМА ПРАВО ДА ИДЕНТИФИКУЈЕ АКЦИОНАРЕ И ДРУГА ЛИЦА 

КОЈА НИСУ ПОСРЕДНИЦИ, А ЗА ЧИЈИ РАЧУН СЕ АКЦИЈЕ ВОДЕ НА ЗБИРНОМ, 

ОДНОСНО КАСТОДИ РАЧУНУ У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 

КРАЈЊИ АКЦИОНАРИ). 

ПОСРЕДНИК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЧУВА И 

АДМИНИСТРИРА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ИЛИ ДЕПО РАЧУНЕ ЗА РАЧУН 

ДРУГИХ ЛИЦА (ИЛИ КЛИЈЕНАТА) У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 

ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА. 

ОДРЕДБЕ ЧЛ. 469Ђ ДО 469И ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА 

АКЦИОНАРЕ, СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ И НА КРАЈЊЕ АКЦИОНАРЕ. 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ИДЕНТИТЕТУ АКЦИОНАРА 

ЧЛАН 469 Ђ 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ИДЕНТИТЕТУ АКЦИОНАРА КОЈЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ 

ДРУШТВУ СУ: 

1) ЗА ДОМАЋЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - ЛИЧНО ИМЕ И ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ 

БРОЈ ГРАЂАНА, АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА, АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ 

ПОШТЕ АКО ПОСТОЈИ; 

2) ЗА СТРАНЦА - ЛИЧНО ИМЕ, БРОЈ ПАСОША И ДРЖАВА ИЗДАВАЊА, 

ОДНОСНО ЕВИДЕЦИЈСКИ БРОЈ ЗА СТРАНЦА, ОДНОСНО БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ 

СТРАНЦА И ЗЕМЉА ИЗДАВАЊА, АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ АКО 

ПОСТОЈИ; 

3) ЗА ДОМАЋЕ ПРАВНО ЛИЦЕ - ПОСЛОВНО ИМЕ, АДРЕСА СЕДИШТА, 

МАТИЧНИ БРОЈ И АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ, АКО ПОСТОЈИ; 

4) ЗА СТРАНО ПРАВНО ЛИЦЕ - ПОСЛОВНО ИМЕ, АДРЕСА СЕДИШТА, БРОЈ 

ПОД КОЈИМ СЕ ТО ПРАВНО ЛИЦЕ ВОДИ У МАТИЧНОМ РЕГИСТРУ, ДРЖАВА У 

КОЈОЈ ЈЕ ТО ЛИЦЕ РЕГИСТРОВАНО И  АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ, 

АКО ПОСТОЈИ; 

5) БРОЈ АКЦИЈА КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ АКЦИОНАР; 

6) ВРСТУ И КЛАСУ АКЦИЈА КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ АКЦИОНАР И ДАТУМ ОД КАДА 

ПОСЕДУЈЕ ТЕ АКЦИЈЕ, САМО УКОЛИКО И ТЕ ПОДАТКЕ ДРУШТВО ЗАХТЕВА. 

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДРУШТВО МОЖЕ ЗАХТЕВАТИ 

ОД: 

1) ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ИЛИ 

2)  ПОСРЕДНИКА. 

АКО ДРУШТВО ОД ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ЗАХТЕВА ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ИДЕНТИТЕТУ АКЦИОНАРА, ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ЈЕ ДУЖАН ДА ДРУШТВУ 

ДОСТАВИ ТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ БЕЗ ОДЛАГАЊА, ОСИМ АКО СЕ ЗАХТЕВ ОДНОСИ 

НА АКЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ВОДЕ НА ЗБИРНОМ, ОДНОСНО КАСТОДИ РАЧУНУ. 
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АКО СЕ ЗАХТЕВ ОДНОСИ НА АКЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ВОДЕ НА ЗБИРНОМ, 

ОДНОСНО КАСТОДИ РАЧУНУ ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ЈЕ ДУЖАН ДА БЕЗ 

ОДЛАГАЊА ПРОСЛЕДИ ЗАХТЕВ ЗА ИНФОРМАЦИЈАМА О ИДЕНТИТЕТУ 

АКЦИОНАРА ЧЛАНУ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА КОЈИ ВОДИ ОВАЈ РАЧУН. 

ЧЛАН ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖАН ЈЕ ДА БЕЗ 

ОДЛАГАЊА ДРУШТВУ ДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИДЕНТИТЕТУ АКЦИОНАРА, 

ОСИМ У СЛУЧАЈУ КАДА АКЦИЈЕ ДРУШТВА ЧУВА ЗА ДРУГОГ ПОСРЕДНИКА 

(ПОСРЕДНИК У ЛАНЦУ). 

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА, ЗАХТЕВ ЗА ИНФОРМАЦИЈАМА О 

ИДЕНТИТЕТУ АКЦИОНАРА МОРА СЕ БЕЗ ОДЛАГАЊА ПРОСЛЕДИТИ СЛЕДЕЋЕМ 

ПОСРЕДНИКУ У ЛАНЦУ, КОЈИ ПОДЛЕЖЕ ИСТОЈ ОБАВЕЗИ КАО И ЧЛАН 

ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА. 

ЗАХТЕВ ЗА ИНФОРМАЦИЈАМА О ИДЕНТИТЕТУ АКЦИОНАРА ПРЕНОСИ СЕ 

БЕЗ ОДЛАГАЊА ИЗМЕЂУ ПОСРЕДНИКА У ЛАНЦУ ДОК  ТАЈ ЗАХТЕВ НЕ СТИГНЕ 

ДО ПОСРЕДНИКА У ЛАНЦУ КОЈИ ИМА ИНФОРМАЦИЈЕ О ИДЕНТИТЕТУ КРАЈЊЕГ 

АКЦИОНАРА.  

ПОСРЕДНИК У ЛАНЦУ КОЈИ ИМА ИНФОРМАЦИЈЕ О ИДЕНТИТЕТУ КРАЈЊЕГ 

АКЦИОНАРА, ТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ БЕЗ ОДЛАГАЊА ДОСТАВЉА ДРУШТВУ. 

АКО ДРУШТВО ЗАХТЕВА ИНФОРМАЦИЈЕ О ИДЕНТИТЕТУ КРАЈЊЕГ 

АКЦИОНАРА ДИРЕКТНО ОД ПОСРЕДНИКА, СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ 

СТ. 4. ДО 8. ОВОГ ЧЛАНА. 

АКО ДРУШТВО ОД ОДРЕЂЕНОГ ПОСРЕДНИКА ЗАХТЕВА ДА ПРИКУПИ 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ИДЕНТИТЕТУ КРАЈЊЕГ АКЦИОНАРА ОД ДРУГИХ 

ПОСРЕДНИКА У ЛАНЦУ, ПОСРЕДНИК У ЛАНЦУ КОЈИ ИМА ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ИДЕНТИТЕТУ КРАЈЊЕГ АКЦИОНАРА И ПОСРЕДНИК КОЈИ ЈЕ ПРИМИО ЗАХТЕВ ЗА 

ПРИКУПЉАЊЕМ ИНФОРМАЦИЈА  ДУЖНИ СУ ДА ПРИКУПЉЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

БЕЗ ОДЛАГАЊА ДОСТАВИ ДРУШТВУ. 

АКО ДРУШТВО НЕ ДОБИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИДЕНТИТЕТУ АКЦИОНАРА, 

ОДНОСНО КРАЈЊЕГ АКЦИОНАРА У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА УПУЋИВАЊА 

ЗАХТЕВА ЗА ИНФОРМАЦИЈАМА О ИДЕНТИТЕТУ ТИХ АКЦИОНАРА, ПРАВА 

ГЛАСА ИЗ ОВИХ АКЦИЈА СЕ СМАТРАЈУ СУСПЕНДОВАНИМ И ТИ ГЛАСОВИ НЕ 

УЗИМАЈУ СЕ У ОБЗИР ПРИЛИКОМ УТВРЂИВАЊА КВОРУМА ЗА СЕДНИЦУ 

СКУПШТИНЕ, СВЕ ДОК СЕ ДРУШТВУ НЕ ДОСТАВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ИДЕНТИТЕТУ АКЦИОНАРА, ОДНОСНО КРАЈЊЕГ АКЦИОНАРА. 

ОДРЕДБЕ ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕЊУЈУ СЕ И НА ЗАХТЕВ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ИДЕНТИТЕТУ АКЦИОНАРА: 

1) ДРУШТВА КОЈЕ ЈЕ ОСНОВАНО НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ДРЖАВЕ 

ЧЛАНИЦЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЛИ ДРЖАВЕ ПОТПИСНИЦЕ УГОВОРА О 

ЕВРОПСКОМ ЕКОНОМСКОМ ПРОСТОРУ, А ЧИЈИМ СЕ АКЦИЈАМА ТРГУЈЕ НА 

РЕГУЛИСАНОМ ТРЖИШТУ;  

2) ОД ТРЕЋЕГ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ДРУШТВО ОВЛАСТИЛО. 

 

ОБРАДА И ИСПРАВКА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА О ИДЕНТИТЕТУ АКЦИОНАРА 

ЧЛАН 469Е 
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ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПОСРЕДНИЦИ МОГУ ОБРАЂИВАТИ ЛИЧНЕ 

ПОДАТКЕ АКЦИОНАРА ИЗ ЧЛАНА 469Ђ СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ЗА ПОТРЕБЕ 

ИДЕНТИФИКОВАЊА, КОМУНИЦИРАЊА, ОСТВАРИВАЊА ПРАВА АКЦИОНАРА И 

САРАДЊЕ СА АКЦИОНАРИМА. 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПОСРЕДНИЦИ МОГУ ЧУВАТИ ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ 

АКЦИОНАРА НАЈДУЖЕ 12 МЕСЕЦИ ОД ДАНА САЗНАЊА ДА ОДРЕЂЕНО ЛИЦЕ 

НИЈЕ ВИШЕ АКЦИОНАР, ОСИМ АКО ДРУГИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ ПРОПИСАН ДУЖИ 

РОК ЧУВАЊА ПОДАТАКА.  

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА МОГУ ДА ЧУВАЈУ ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ АКЦИОНАРА И 

НАКОН ИСТЕКА РОКА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, АКО ЈЕ ТО ПОТРЕБНО ЗА 

ВОЂЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ПОСТУПКА ПРЕД ДРЖАВНИМ И ДРУГИМ ОРГАНИМА 

И ОРГАНИЗАЦИЈАМА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.  

ОТКРИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ИДЕНТИТЕТУ АКЦИОНАРА ДРУШТВУ ОД 

СТРАНЕ ПОСРЕДНИКА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 469Ђ ОВОГ ЗАКОНА, 

НЕ СМАТРА СЕ КРШЕЊЕМ ЗАКОНСКИХ И УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОСРЕДНИКА. 

СВАКО КО ЈЕ ИДЕНТИФИКОВАН КАО АКЦИОНАР НА ОСНОВУ 

НЕПОТПУНИХ ИЛИ НЕТАЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА ИМА ПРАВО ДА ЗАХТЕВА ОД 

ДРУШТВА ИЛИ ОД ПОСРЕДНИКА КОЈИ ЈЕ ДОСТАВИО ОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ДА ИХ 

БЕЗ ОДЛАГАЊА ИСПРАВИ. 

ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА АКЦИОНАРА 

ЧЛАН 469Ж 

ПОСРЕДНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА БЕЗ ОДЛАГАЊА ПРЕНЕСУ АКЦИОНАРУ ИЛИ 

ТРЕЋЕМ ЛИЦУ КОГА ЈЕ ОВЛАСТИО АКЦИОНАР СЛЕДЕЋЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 

1) ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ ЈЕ ДРУШТВО ДУЖНО ДА ДОСТАВИ АКЦИОНАРУ 

РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЊЕГОВИХ ПРАВА КОЈА ПРОИСТИЧУ ИЗ АКЦИЈА ИЛИ 

2) ПОДАТАК О ТОМЕ ГДЕ СЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ДРУШТВА ТЕ 

ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ НАЋИ, АКО СУ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ТАЧКЕ 1) ОВОГ СТАВА 

ДОСТУПНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ДРУШТВА. 

ДРУШТВО ЈЕ ДУЖНО ДА ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

АКЦИОНАРА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА БЕСПЛАТНО ПРУЖИ: 

1) ДИРЕКТНО АКЦИОНАРУ ИЛИ ТРЕЋЕМ ЛИЦУ КОГА ЈЕ ОВЛАСТИО 

АКЦИОНАР ИЛИ  

2) ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ИЛИ ПОСРЕДНИЦИМА, НА СТАНДАРДИЗОВАН 

НАЧИН. 

АКО ДРУШТВО ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

АКЦИОНАРА ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ, ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ЈЕ ДУЖАН ДА НА 

СТАНДАРДИЗОВАН НАЧИН БЕЗ ОДЛАГАЊА ДОСТАВИ ОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

ЧЛАНУ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, А ЧЛАН ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ЈЕ ДУЖАН ДА 

АКЦИОНАРУ БЕЗ ОДЛАГАЊА ПРОСЛЕДИ ТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ. 

АКО СЕ АКЦИЈЕ ВОДЕ НА ЗБИРНОМ, ОДНОСНО КАСТОДИ РАЧУНУ, ЧЛАН 

ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА КОЈИ ВОДИ ОВАЈ РАЧУН ЈЕ ДУЖАН ДА БЕЗ ОДЛАГАЊА 

НА СТАНДАРДИЗОВАН НАЧИН КЛИЈЕНТУ ПРОСЛЕДИ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА АКЦИОНАРА.  

КЛИЈЕНТ КОЈИ ЈЕ ПОСРЕДНИК МОРА БЕЗ ОДЛАГАЊА НА 

СТАНДАРДИЗОВАН НАЧИН ПРОСЛЕДИТИ ИНФОРМАЦИЈЕ АКЦИОНАРИМА О 
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ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА АКЦИОНАРА СЛЕДЕЋЕМ ПОСРЕДНИКУ У ЛАНЦУ, СВЕ 

ДОК ТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НЕ СТИГНУ ДО КРАЈЊЕГ АКЦИОНАРА. 

АКО ДРУШТВО ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

АКЦИОНАРА ДРУГОМ ПОСРЕДНИКУ, СТ. 3, 4. И 5. ОВОГ ЧЛАНА СХОДНО СЕ 

ПРИМЕЊУЈУ НА ТОГ ПОСРЕДНИКА И СВЕ НАРЕДНЕ ПОСРЕДНИКЕ У ЛАНЦУ. 

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА АКЦИОНАРА МОГУ СЕ 

ПРУЖИТИ И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ. 

ПОСРЕДНИК ЈЕ ДУЖАН ДА БЕЗ ОДЛАГАЊА, У СКЛАДУ СА УПУТСТВИМА 

ДОБИЈЕНИМ ОД АКЦИОНАРА, ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ ЈЕ ДОБИО ОД АКЦИОНАРА, А 

КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОСТВАРИВАЊЕ ЊИХОВИХ ПРАВА ИЗ АКЦИЈА ПРЕНЕСЕ 

ДИРЕКТНО ДРУШТВУ ИЛИ ДРУГОМ ПОСРЕДНИКУ У ЛАНЦУ, А ПОСРЕДНИК У 

ЛАНЦУ ЈЕ ДУЖАН ДА ТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ БЕЗ ОДЛАГАЊА ПРЕНЕСЕ СЛЕДЕЋЕМ 

ПОСРЕДНИКУ СВЕ ДОК ТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НЕ СТИГНУ ДО ДРУШТВА. 

 

ОЛАКШАВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА АКЦИОНАРА 

ЧЛАН 469З 

СВАКИ ПОСРЕДНИК, ОДНОСНО ПОСРЕДНИК У ЛАНЦУ ДУЖАН ЈЕ ДА 

АКЦИОНАРУ ОЛАКША ОСТВАРИВАЊЕ ЊЕГОВИХ ПРАВА, УКЉУЧУЈУЋИ ПРАВО 

НА УЧЕСТВОВАЊЕ И ГЛАСАЊЕ НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА, НА 

НАЈМАЊЕ ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ НАЧИНА: 

1) ДА ПРЕДУЗМЕ СВЕ ПОТРЕБНЕ РАДЊЕ КАКО БИ АКЦИОНАР ЛИЧНО ИЛИ 

ПРЕКО ТРЕЋЕГ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОВЛАСТИО, МОГАО ДА ОСТВАРУЈЕ СВОЈА ПРАВА; 

2) ДА ОСТВАРУЈЕ ПРАВА КОЈА ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ АКЦИЈА НА ОСНОВУ 

ИЗРИЧИТОГ НАЛОГА И УПУТСТВА АКЦИОНАРА И У НАЈБОЉЕМ ИНТЕРЕСУ 

АКЦИОНАРА. 

СВАКИ ПОСРЕДНИК ЈЕ ДУЖАН ДА БЕЗ ОДЛАГАЊА ИЗДА ОДГОВАРАЈУЋЕ 

ДОКАЗЕ О ПРЕДУЗЕТИМ РАДЊАМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА АКЦИОНАРУ У 

ЧИЈЕ ИМЕ ПРУЖА УСЛУГЕ ЧУВАЊА И АДМИНИСТРИРАЊА АКЦИЈА ИЛИ РАЧУНА 

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ. 

АКО СЕ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА ОДРЖАВА ЕЛЕКТРОНСКИМ 

ПУТЕМ, ДРУШТВО ЈЕ ДУЖНО ДА ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ ГЛАСАЛО ДОСТАВИ 

ЕЛЕКТРОНСКУ ПОТВРДУ О ПРИЈЕМУ ГЛАСОВА. 

ДРУШТВО ЈЕ ДУЖНО ДА АКЦИОНАРУ ИЛИ ТРЕЋЕМ ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ 

АКЦИОНАР ОВЛАСТИО, НА ЊЕГОВ ЗАХТЕВ, НАКОН ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ 

СКУПШТИНЕ ИЗДА ПОТВРДУ ДА СУ ГЛАСОВИ АКЦИОНАРА УРЕДНО 

ЕВИДЕНТИРАНИ И ПРЕБРОЈАНИ, ОСИМ У СЛУЧАЈУ КАДА СУ ОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

ВЕЋ ДОСТУПНЕ. 

ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ПОДНЕТИ НАЈКАСНИЈЕ У 

РОКУ ОД МЕСЕЦ ОД ДАНА ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА.  

АКО ПОСРЕДНИК ДОБИЈЕ ПОТВРДУ ИЗ СТ. 3. И 4. ОВОГ ЧЛАНА, ДУЖАН ЈЕ 

ДА ИСТУ БЕЗ ОДЛАГАЊА ПРЕНЕСЕ АКЦИОНАРУ ИЛИ ТРЕЋЕМ ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ 

АКЦИОНАР ОВЛАСТИО. 

АКО ПОСТОЈИ ВИШЕ ПОСРЕДНИКА У ЛАНЦУ ПОСРЕДНИКА, ПОТВРДА СЕ 

ПРЕНОСИ МЕЂУ ПОСРЕДНИЦИМА БЕЗ ОДЛАГАЊА, ОСИМ АКО СЕ ПОТВРДА 

МОЖЕ ДИРЕКТНО ПРЕНЕТИ АКЦИОНАРУ ИЛИ ТРЕЋЕМ ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ АКЦИОНАР 

ОВЛАСТИО. 
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ТРОШКОВИ ПОСРЕДНИКА 

ЧЛАН 469И 

НАКНАДА КОЈУ ПЛАЋА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ПОСРЕДНИК У ЛАНЦУ 

ИЛИ АКЦИОНАР ЗА ТРОШКОВЕ ПОЈЕДИНОГ ПОСРЕДНИКА НАСТАЛЕ У ВЕЗИ СА 

ОБАВЕЗОМ ИНФОРМИСАЊА АКЦИОНАРА И ДРУШТВА ИЗ ЧЛ. 469Ђ ДО 469З ОВОГ 

ЗАКОНА МОРА БИТИ НЕДИСКРИМИНАТОРСКА И СРАЗМЕРНА СТВАРНИМ 

ТРОШКОВИМА НАСТАЛИМ У ПРУЖАЊУ УСЛУГА. 

МАКСИМАЛНИ ИЗНОС НАКНАДЕ НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋИ ОД НАКНАДЕ КОЈУ 

ПРАВНО ЛИЦЕ ПЛАЋА ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ЗА ПРЕНОС ПОДАТАКА О 

СТАЊУ ИЛИ ПРОМЕНИ СТАЊА НА РАЧУНУ. 

РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ НАКНАДА ТРОШКОВА ПОСРЕДНИКА ЗБОГ ПРУЖАЊА 

ИНФОРМАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И У ОДНОСИМА СА ПРЕКОГРАНИЧНИМ 

ЕЛЕМЕНТОМ СУ ДОЗВОЉЕНЕ САМО АКО СУ ОПРАВДАНЕ И ОДГОВАРАЈУ 

РАЗЛИКАМА У СТВАРНИМ ТРОШКОВИМА НАСТАЛИМ У ПРУЖАЊУ УСЛУГА. 

ПОСРЕДНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА НА СВОЈОЈ ИНТЕРЕНЕТ СТРАНИЦИ ЈАВНО 

ОБЈАВЕ ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА СВАКУ УСЛУГУ КОЈУ МОГУ НАПЛАТИТИ 

ДРУШТВИМА, ОСТАЛИМ ПОСРЕДНИЦИМА У ЛАНЦУ И АКЦИОНАРИМА.  

ОБЈАВЉИВАЊЕ НАКНАДА ВРШИ СЕ ОДВОЈЕНО ЗА ДРУШТВА, ОСТАЛЕ 

ПОСРЕДНИКЕ И АКЦИОНАРЕ.  

ИНФОРМАЦИЈЕ О НАКНАДАМА ИЗ СТ. 4. И 5. МОРАЈУ БИТИ ЈАВНО 

ДОСТУПНЕ НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА. 

ДРУШТВО НЕ МОЖЕ ЗАХТЕВАТИ ОД АКЦИОНАРА РЕФУНДАЦИЈУ 

ТРОШКОВА КОЈЕ ЈЕ СНОСИЛО У ВЕЗИ СА ОБАВЕЗОМ ИНФОРМИСАЊА 

АКЦИОНАРА. 

ПОСРЕДНИЦИ ИЗ ТРЕЋИХ ЗЕМАЉА 

ЧЛАН 469 Ј 

ОДРЕДБЕ ЧЛ. 469Д ДО 469И ПРИМЕЊУЈУ СЕ И НА ПОСРЕДНИКЕ КОЈИ 

НЕМАЈУ НИ СЕДИШТЕ НИ СЕДИШТЕ УПРАВЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, КАДА 

ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ У ВЕЗИ СА АКЦИЈАМА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА КОЈА ИМАЈУ 

СЕДИШТЕ У ДРЖАВИ ЧЛАНИЦИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЧИЈИМ СЕ АКЦИЈАМА 

ТРГУЈЕ НА РЕГУЛИСАНОМ ТРЖИШТУ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ ИЛИ ПОСЛУЈЕ У ДРЖАВИ 

ЧЛАНИЦИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. 

Судска заштита права несагласног акционара 

Члан 476. 

Несагласни акционар може тужбом надлежном суду против друштва тражити 

исплату: 

1) разлике до пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. став 

3. овог закона, ако сматра да му је друштво на име откупне цене за његове акције исплатило 

износ нижи од те вредности услед тога што је било која од вредности из члана 475. овог 

закона погрешно утврђена или ако је друштво извршило само делимичну исплату; 

2) пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. став 3. овог 

закона, ако му друштво није извршило никакву исплату по том основу, а поднео је захтев у 

складу са чланом 475. став 2. овог закона. 
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Тужба из става 1. овог члана се подноси најкасније у року од 30 дана од дана 

извршене исплате у складу са чланом 475. став 4. овог члана, односно истека рока за ту 

исплату ако исплата није извршена. 

Ако је поднето више од једне тужбе из става 1. овог члана, поступци се спајају. 

Ако суд правноснажном пресудом донетом у поступку по тужби из става 1. овог 

члана обавеже друштво да несагласном акционару исплати разлику до пуне вредности 

акција, односно пуну вредност акција, друштво је у обавези да свим другим несагласним 

акционарима исте класе акција призна и исплати исту вредност акције, независно од 

чињенице да ли су ти акционари поднели тужбу из става 1. овог члана. 

Ако друштво не поступи у складу са ставом 5. СТАВОМ 4. овог члана у року за 

извршење пресуде из става 4. овог члана, сваки несагласни акционар може тужбом 

надлежном суду тражити исплату разлике до пуне вредности акција, односно вредност 

акција која је утврђена том пресудом. 

Утврђивање и исплата цене 

Члан 516. 

Друштво је дужно да у одлуци о принудном откупу утврди цену акција које су 

предмет откупа, у складу са чланом 475. овог закона. 

Цена акција из става 1. овог члана утврђује се према вредности акција на дан који не 

претходи више од три месеца дану доношења одлуке о принудном откупу, не узимајући у 

обзир њено било какво очекивано повећање или смањење као последицу те одлуке. 

Изузетно, ако као последица доношења одлуке о принудном откупу појединим 

акционарима престају посебне погодности на које су имали право, та чињеница се узима у 

обзир приликом утврђивања тржишне вредности акција. 

Друштво је дужно да у року од три радна дана од дана доношења одлуке из става 1. 

овог члана, ову одлуку достави регистру привредних субјеката ради регистрације. 

Друштво је дужно да у року од три радна дана ПЕТ РАДНИХ ДАНА од дана 

регистрације, одлуку из става 1. овог члана, достави Централном регистру, у супротном 

одлука о принудном откупу престаје да важи. 

Откупилац је у обавези да у року од три радна дана од дана достављања Централном 

регистру одлуке о принудном откупу акција, на посебан рачун отворен за ту намену 

депонује средства за исплату цене акција из става 1. овог члана, као и да доказ о томе 

достави Централном регистру. 

У случају да откупилац не поступи у складу ставом 6. овог члана, одлука о 

принудном откупу престаје да важи. 

Начин и рок исплате цене и преноса акција по основу принудног откупа врши се у 

складу са правилима пословања Централног регистра. 

Пренете акције из става 8. овог члана, уписују се на рачун откупиоца без терета, 

забране располагања, ограничења и права трећих лица на тим акцијама. 

Разлози за покретање поступка 

Члан 546. 

Принудна ликвидација покреће се ако: 

1) је друштву правноснажним актом изречена мера: 

(1) забране обављања делатности, а друштво не отпочне ликвидацију у року од 30 

дана од дана правноснажности тог акта; 
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(2) забране обављања регистроване делатности, а друштво не региструје брисање, 

односно промену те делатности или не отпочне ликвидацију у року од 30 дана од дана 

правноснажности тог акта; 

(3) одузимања дозволе, лиценце или одобрења за обављање регистроване 

делатности, а друштво не региструје брисање, односно промену те делатности или не 

отпочне ликвидацију у року од 30 дана од дана правноснажности тог акта; 

2) у року од 30 дана од дана истека времена на које је друштво основано, а друштво 

не региструје продужење времена трајања друштва или у том року не отпочне ликвидацију; 

3) ортачко друштво, у случају смрти ортака, остане са једним ортаком, а ниједан од 

наследника преминулог ортака у складу са чланом 119. овог закона, не буде уписан у 

регистар као члан друштва у року од три месеца од дана правноснажног окончања 

оставинског поступка, односно ортачко друштво из других разлога остане са једним 

ортаком, а друштву, у року од три месеца од дана престанка својства ортака, не приступи 

недостајући члан или у том року друштво не промени правну форму или у том року не 

отпочне ликвидацију; 

4) командитно друштво, у случају смрти комплементара, остане без комплементара, 

а ниједан од наследника преминулог комплементара у складу са чланом 137. овог закона, 

не буде уписан у регистар као члан друштва у року од три месеца од дана правноснажног 

окончања оставинског поступка, односно командитно друштво из других разлога остане без 

комплементара или командитора, а друштву у року од три месеца од дана престанка 

својства члана не приступи недостајући члан или у том року друштво не промени правну 

форму или у том року не отпочне ликвидацију; 

4А) АКО КУПАЦ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА, У СКЛАДУ 

СА ЧЛАНОМ 45. СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА НЕ УПЛАТИ НЕДОСТАЈУЋИ ИЗНОС ДО 

ВИСИНЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА У РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА 

ОБУСТАВЉАЊА ПОСТУПКА СТЕЧАЈА; 

5) је правноснажном пресудом утврђена ништавост регистрације оснивања друштва 

у складу са законом о регистрацији или ништавост оснивачког акта друштва у складу са 

чланом 14. овог закона; 

6) је правноснажном пресудом наложен престанак друштва у складу са чл. 118, 138, 

239. и 469. овог закона, а друштво у року од 30 дана од дана правноснажности пресуде не 

отпочне ликвидацију; 

7) друштво остане без законског или привременог заступника, а не региструје новог 

у року од три месеца од дана брисања законског, односно привременог заступника из 

регистра привредних субјеката; 

7А) ДРУШТВО У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА КОНАЧНОСТИ АКТА 

НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА КОЈИМ ЈЕ ОДБАЧЕНА ПРИЈАВА РЕГИСТРАЦИЈЕ ПРОМЕНЕ 

АДРЕСЕ СЕДИШТА, НЕ РЕГИСТРУЈЕ НОВУ АДРЕСУ СЕДИШТА;  

8) друштво у ликвидацији остане без ликвидационог управника, а не региструје 

новог у року од три месеца од дана брисања ликвидационог управника из регистра 

привредних субјеката; 

9) усвојени почетни ликвидациони извештај не буде достављен регистру привредних 

субјеката у складу са чланом 536. став 6. овог закона; 

10) друштво не достави надлежном регистру годишње финансијске извештаје до 

краја претходне пословне године за две узастопне пословне године које претходе години у 

којој се подносе финансијски извештаји; 
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11) друштво не достави надлежном регистру почетни ликвидациони биланс у складу 

са законом којим се уређује рачуноводство; 

12) у другим случајевима предвиђеним законом. 

РАЗЛОЗИ ЗА ПРИНУДНУ ЛИКВИДАЦИЈУ ИЗ ЧЛ. 19, 27. И 28. ОВОГ ЗАКОНА И 

РАЗЛОЗИ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1), 5), 6) И 10) ОВОГ ЧЛАНА СУ РАЗЛОЗИ КОЈЕ НИЈЕ 

МОГУЋЕ ОТКЛОНИТИ. 

Покретање поступка принудне ликвидације ОБАВЕШТЕЊЕ И ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ 

Члан 547. 

Пре покретања поступка принудне ликвидације, регистратор који води регистар 

привредних субјеката на интернет страници тог регистра објављује обавештење о 

привредном друштву код кога су се стекли разлози за принудну ликвидацију из члана 546. 

овог закона са позивом том привредном друштву да у року од 90 дана од дана објављивања 

тог обавештења, отклони наведене разлоге које је у складу са овим законом могуће 

отклонити и региструје промене одговарајућих података у складу са законом о 

регистрацији. 

По истеку рока из става 1. овог члана регистратор који води регистар привредних 

субјеката у случајевима из члана 546. овог закона по службеној дужности доноси акт о 

покретању поступка принудне ликвидације којим друштво преводи у статус „у принудној 

ликвидацији” и истовремено објављује оглас о принудној ликвидацији на интернет 

страници регистра привредних субјеката у непрекидном трајању од 60 дана. 

Oглас из става 2. овог члана садржи: 

1) дан објаве огласа; 

2) пословно име и матични број друштва; 

3) разлог принудне ликвидације. 

Уз пословно име друштва из става 2. овог члана, додаје се ознака: „у принудној 

ликвидацији”. 

ПРЕ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ, РЕГИСТРАТОР 

КОЈИ ВОДИ РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ТОГ 

РЕГИСТРА ОБЈАВЉУЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ КОД КОГА СУ 

СЕ СТЕКЛИ РАЗЛОЗИ ЗА ПРИНУДНУ ЛИКВИДАЦИЈУ КОЈЕ У СКЛАДУ СА 

ОДРЕДБОМ ЧЛАНА 546. СТАВ 2. НИЈЕ МОГУЋЕ ОТКЛОНИТИ. 

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОБЈАВЉУЈЕ СЕ НА ИНТЕРНЕТ 

СТРАНИЦИ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА. 

ПРЕ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ, РЕГИСТРАТОР 

КОЈИ ВОДИ РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ТОГ 

РЕГИСТРА ОБЈАВЉУЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ КОД КОГА СУ 

СЕ СТЕКЛИ РАЗЛОЗИ ЗА ПРИНУДНУ ЛИКВИДАЦИЈУ ИЗ ЧЛАНА 546. ОВОГ ЗАКОНА 

СА ПОЗИВОМ ТОМ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ДА У РОКУ ОД 90 ДАНА ОД ДАНА 

ОБЈАВЉИВАЊА ТОГ ОБАВЕШТЕЊА, ОТКЛОНИ НАВЕДЕНЕ РАЗЛОГЕ КОЈЕ ЈЕ У 

СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ МОГУЋЕ ОТКЛОНИТИ И РЕГИСТРУЈЕ ПРОМЕНЕ 

ОДГОВАРАЈУЋИХ ПОДАТАКА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О РЕГИСТРАЦИЈИ. 

ПО ИСТЕКУ РОКА ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА РЕГИСТРАТОР КОЈИ ВОДИ 

РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СЛУЧАЈЕВИМА ИЗ ЧЛАНА 546. ОВОГ 

ЗАКОНА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ДОНОСИ АКТ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ПРИНУДНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ КОЈИМ ДРУШТВО ПРЕВОДИ У СТАТУС „У 



64 
 

ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИˮ И ИСТОВРЕМЕНО ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС О 

ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА У НЕПРЕКИДНОМ ТРАЈАЊУ ОД 60 ДАНА. 

ОГЛАС ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ: 

1) ДАН ОБЈАВЕ ОГЛАСА; 

2) ПОСЛОВНО ИМЕ И МАТИЧНИ БРОЈ ДРУШТВА; 

3) РАЗЛОГ ПРИНУДНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ. 

УЗ ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, ДОДАЈЕ СЕ 

ОЗНАКА: „У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИˮ. 

Статус друштва у поступку принудне ликвидације 

Члан 547а 

Од дана објављивања огласа о принудној ликвидацији, органи друштва настављају 

са радом, а друштво не може предузимати нове послове већ само завршавати започете 

послове, укључујући и измирење доспелих обавеза, као и плаћања за текуће обавезе 

друштва и обавезе према запосленима. 

За време принудне ликвидације друштва не исплаћује се учешће у добити, односно 

дивиденда, нити се имовина друштва расподељује члановима друштва пре брисања 

друштва из регистра. 

Од дана покретања поступка принудне ликвидације сви судски и управни поступци 

у односу на друштво које је у принудној ликвидацији прекидају се, ОСИМ ПОСТУПКА 

СТЕЧАЈА. 

Прекинути поступци из става 3. овог члана, могу се наставити након брисања 

друштва из регистра, на захтев чланова, односно поверилаца брисаног друштва у складу са 

чланом 548. овог закона. 

Од дана објављивања огласа о принудној ликвидацији друштво не може 

регистровати промене података у регистру привредних субјеката И ЦЕНТРАЛНОМ 

РЕГИСТРУ. 

Окончање поступка принудне ликвидације 

Члан 547б 

Након истека рока из члана 547. став 2. СТАВ 4. овог закона, регистратор који води 

регистар привредних субјеката, у даљем року од 30 дана, по службеној дужности доноси 

акт о брисању друштва и брише друштво из регистра, у складу са законом о регистрацији. 

Последице брисања друштва из регистра у случају принудне ликвидације 

Члан 548. 

Имовина брисаног друштва постаје имовина чланова друштва у сразмери са 

њиховим уделима у капиталу друштва, а у случају ортачког друштва које нема капитал 

расподељује се на једнаке делове између ортака. 

Чланови друштва своје односе у погледу имовине из става 1. овог члана уређују 

уговором, при чему сваки члан друштва може тражити да надлежни суд у ванпарничном 

поступку изврши поделу те имовине. 

Након брисања друштва из регистра привредних субјеката, чланови брисаног 

друштва одговарају за обавезе друштва у складу са одредбама члана 545. овог закона о 

одговорности чланова друштва у случају ликвидације ДО ВИСИНЕ ВРЕДНОСТИ 

ПРИМЉЕНЕ ИМОВИНЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 
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Изузетно од става 3. СТАВА 2. овог члана, контролни члан друштва с ограниченом 

одговорношћу и контролни акционар акционарског друштва одговара неограничено 

солидарно за обавезе друштва и након брисања друштва из регистра. 

Потраживања поверилаца друштва према члановима друштва из става 4. СТАВА 3. 

овог члана застаревају у року од три године од дана брисања друштва из регистра. 

Закључење правног посла или предузимање радње у случају постојања личног интереса 

Члан 582. 

Ако лице из члана 61. овог закона, које има посебну дужност према друштву не 

пријави друштву правни посао или радњу у којој има лични интерес, односно од тог 

друштва не прибави одобрење правног посла или радње у случају постојања личног 

интереса из члана 66. овог закона, у намери да то друштво закључи уговор или предузме 

радњу у којој ће претрпети штету, казниће се новчаном казном или затвором до једне 

године. 

АКО ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 61. ОВОГ ЗАКОНА, КОЈЕ ИМА ПОСЕБНУ ДУЖНОСТ 

ПРЕМА ДРУШТВУ НЕ ПРИЈАВИ ДРУШТВУ ПРАВНИ ПОСАО ИЛИ РАДЊУ У КОЈОЈ 

ИМА ЛИЧНИ ИНТЕРЕС, ОДНОСНО ОД ТОГ ДРУШТВА НЕ ПРИБАВИ ОДОБРЕЊЕ 

ПРАВНОГ ПОСЛА ИЛИ РАДЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОСТОЈАЊА ЛИЧНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ 

ЧЛАНА 66. ОВОГ ЗАКОНА, У НАМЕРИ ДА ТО ДРУШТВО ЗАКЉУЧИ УГОВОР ИЛИ 

ПРЕДУЗМЕ РАДЊУ У КОЈОЈ ЋЕ ПРЕТРПЕТИ ШТЕТУ, ОДНОСНО ПРИБАВИ 

ОДОБРЕЊЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 66. ОВОГ ЗАКОНА, А ПРАВНИ ПОСАО НИЈЕ 

ЗАКЉУЧЕН, ИЛИ ПРАВНА РАДЊА НИЈЕ ПРЕДУЗЕТА ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ, У 

НАМЕРИ ДА ТО ДРУШТВО ПРЕТРПИ ШТЕТУ, КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ 

ИЛИ ЗАТВОРОМ ДО ЈЕДНЕ ГОДИНЕ. 

Ако је услед извршења дела из става 1. овог члана друштво претрпело штету која 

прелази износ од десет милиона динара, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци 

до пет година и новчаном казном. 

Уз казну затвора суд може учиниоцу изрећи забрану обављања функције, односно 

позива у складу са Кривичним закоником. 

Привредни преступи привредног друштва и одговорног лица 

Члан 585. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за привредни преступ 

привредно друштво ако: 

1) обавља делатност без претходног одобрења, сагласности или другог акта 

надлежног органа, ако је исто као услов за обављање те делатности прописано посебним 

законом (члан 4. став 2. овог закона); 

2) у пословању пословно име и друге обавезне податке не употребљава у складу са 

чланом 25. овог закона или послује под пословним именом под којим крши ограничења из 

члана 27. став 1. овог закона; 

2а) ако на својој интернет страници или на интернет страници регистра привредних 

субјеката не објави обавештење о закљученом правном послу, односно предузетој правној 

радњи, са детаљним описом тог посла или радње и све релевантне чињенице о природи и 

обиму личног интереса, у року од 3 дана од дана закључења тог правног посла, односно 

предузимања те правне радње (члан 66. став 9. овог закона) АКО НА СВОЈОЈ ИНТЕРНЕТ 

СТРАНИЦИ ИЛИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 
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НЕ ОБЈАВИ ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ ЗАКЉУЧЕЊА ПРАВНОГ ПОСЛА, ОДНОСНО 

ПРЕДУЗИМАЊА ПРАВНЕ РАДЊЕ, КОЈЕ САДРЖИ ДЕТАЉАН ОПИС ТОГ ПОСЛА 

ИЛИ РАДЊЕ, ЛИЧНО, ОДНОСНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА, 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИРОДИ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦЕМ, ДАТУМ И 

ВРЕДНОСТ ТРАНСАКЦИЈЕ, КАО И ПОДАТКЕ ИЗ ОБАВЕШТЕЊА ИЗ ЧЛАНА 65. 

СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, НАЈКАСНИЈЕ НА ДАН ЗАКЉУЧЕЊА ТОГ ПРАВНОГ ПОСЛА, 

ОДНОСНО ПРЕДУЗИМАЊА ТЕ ПРАВНЕ РАДЊЕ (ЧЛАН 66. СТАВ. 10. ОВОГ 

ЗАКОНА); 

3) (брисана) 

4) пружа финансијску подршку за стицање својих удела или акција (члан 154. став 

1. и члан 279. овог закона); 

5) врши плаћања члановима супротно одредбама о ограничењу плаћања (чл. 184. и 

275. овог закона); 

6) ако не отуђи, поништи или расподели сопствене акције у складу са обавезом 

отуђења сопствених акција (члан 287. овог закона); 

7) не држи и не чува акта и документа у складу овим законом (члан 240, члан 348. 

став 7. и члан 464. овог закона); 

8) смањење капитала врши супротно одредбама о заштити поверилаца (члан 319. 

овог закона); 

8А) НА ЗАХТЕВ АКЦИОНАРА КОЈИ ПОСЕДУЈЕ АКЦИЈЕ КОЈИ 

ПРЕДСТАВЉАЈУ НАЈМАЊЕ 5% ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА НЕ УЧИНИ 

ДОСТУПНИМ ПОДАТКЕ О ИЗНОСУ И СТРУКТУРИ УКУПНЕ НАКНАДЕ ЗА СВАКОГ 

ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА, 

АКО ЈЕ УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ ДВОДОМНО (ЧЛАН 393А ОВОГ ЗАКОНА); 

9) приликом статусне промене повреди забрану стварања привидног капитала (члан 

503. овог закона); 

10) за време ликвидације предузима нове послове или члановима исплаћује 

дивиденде или расподељује имовину (члан 531. и члан 535. став 3. овог закона); 

11) не састави документе које након исплате поверилаца треба да састави у складу 

са чланом 540. овог закона; 

12) као контролисано друштво исплати, односно као контролно друштво прими 

накнаду по основу уговора о контроли и управљању, ако је контролисано друштво 

пословало са губитком (члан 561. овог закона); 

13) не пружи одговарајућу заштиту повериоцу контролисаног друштва, пошто му је 

престало својство контролног друштва, у складу са чланом 566. овог закона; 

13а) ако обавља делатност у огранку који није регистрован (члан 569. став 1. овог 

закона); 

14) се не усклади са одредбама овог закона или се не усклади у прописаном року у 

складу са овим законом. 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за привредни преступ и одговорно лице 

у друштву новчаном казном од 20.000 до 200.000 динара. 

Привредни преступи привредног друштва које је јавно акционарско друштво и одговорног 

лица 

Члан 586. 
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Новчаном казном од 200.000 до 2.000.000 динара казниће се за привредни преступ 

привредно друштво које је јавно акционарско друштво ако: 

1) наступе измењене околности из члана 54. овог закона, а друштво не изврши нову 

процену вредности неновчаног улога у складу са чл. 51. до 53. овог закона; 

2) одреди емисиону цену акција или попуст на ту цену у супротности са чланом 260. 

овог закона; 

3) одреди емисиону цену заменљивих обвезница у супротности са чланом 263. овог 

закона; 

4) са акционарима који су га основали, у периоду од две године од дана регистрације 

оснивања, закључи уговор у супротности са чланом 268. овог закона; 

5) акционару дивиденду исплаћује у супротности са чланом 272. овог закона; 

6) акционару исплаћује привремену дивиденду у супротности са чланом 273. овог 

закона; 

7) ако не врати уплаћени, односно унети улог најкасније у року од 15 дана од истека 

рока за упис акција, у случају неуспелог повећања капитала (члан 298. став 5. овог закона); 

8) ако не омогући давање пуномоћја за гласање електронским путем у складу са 

чланом 344. став 9. овог закона; 

9) ако не учини доступним акционарима резултате гласања у складу са чланом 356. 

овог закона.; 

10) АКО НЕ ОБЈАВИ ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 463Б 

СТАВ 6. ОВОГ ЗАКОНА; 

11) АКО ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА НЕ БУДЕ БЕСПЛАТНО ЈАВНО 

ДОСТУПАН НАЈМАЊЕ ДЕСЕТ ГОДИНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА НА ИНТЕРНЕТ 

СТРАНИЦИ ДРУШТВА (ЧЛАН 463Б СТАВ 7. ОВОГ ЗАКОНА); 

12) НЕ ОБЈАВИ ПОЛИТИКУ НАКНАДА КОЈА ЈЕ УСВОЈЕНА НА СЕДНИЦИ 

СКУПШТИНЕ, ЗАЈЕДНО СА ДАТУМОМ ОДРЖАВАЊА ТЕ СЕДНИЦЕ И 

РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 463В СТАВ 8. ОВОГ ЗАКОНА; 

13) НЕ ПРУЖИ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА АКЦИОНАРА ИЗ 

ЧЛАНА 469Ж СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА У СКЛАДУ СТ. 2. ДО 6. ОВОГ ЧЛАНА; 

14)  ЧУВА ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ АКЦИОНАРА ПРИКУПЉЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗ 

ЧЛАНА 469 Е СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ДУЖЕ ОД 12 МЕСЕЦИ ОД ДАНА САЗНАЊА ДА 

ОДРЕЂЕНО ЛИЦЕ НИЈЕ ВИШЕ АКЦИОНАР, ОСИМ АКО ДРУГИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ 

ПРОПИСАН ДУЖИ РОК ЧУВАЊА ПОДАТАКА ИЛИ АКО ЈЕ ТО ПОТРЕБНО ЗА 

ВОЂЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ПОСТУПКА ПРЕД ДРЖАВНИМ И ДРУГИМ ОРГАНИМА 

И ОРГАНИЗАЦИЈАМА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ (ЧЛАН 469Е СТАВ 2. ОВОГ 

ЗАКОНА); 

15) НЕ ПРУЖА БЕСПЛАТНО ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

АКЦИОНАРА (ЧЛАН 469Ж СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА). 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за привредни преступ и одговорно лице 

у друштву новчаном казном од 40.000 до 400.000 динара. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ ИНСИТУЦИОНАЛНИХ ИНВЕСТИТОРА, РУКОВОДИЛАЦА 

ИМОВИНОМ И САВЕТНИКА ЗА ГЛАСАЊЕ 

ЧЛАН 586А 
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НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 200.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 

ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП ПРИВРЕДНО ДРУШТВО- ИНСТИТУЦИОНАЛНИ 

ИНВЕСТИТОР АКО: 

1) НЕ ОБЈАВИ ПОЛИТИКУ АНГАЖОВАЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 469 Б 

СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА; 

2) ПОЛИТИКА АНГАЖОВАЊА НЕ САДРЖИ ПОДАТКЕ ИЗ ЧЛАНА 469 Б СТАВ 

2. ТАЧ. 1) ДО 7) ОВОГ ЗАКОНА; 

3) ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ ЈАВНО НЕ ОБЈАВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 469Б 

СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА; 

4) НЕ УЧИНИ ДОСТУПНИМ И НЕ АЖУРИРА ИНФОРМАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА 

ЧЛАНОМ 469Б СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА; 

5)  ЈАВНО НЕ ОБЈАВИ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 469В СТ. 1, 2. И 3. ОВОГ 

ЗАКОНА; 

6) НЕ УЧИНИ ДОСТУПНИМ И НЕ АЖУРИРА ИНФОРМАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА 

ЧЛАНОМ 469В СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 200.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 

ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП ПРИВРЕДНО ДРУШТВО-РУКОВОДИЛАЦ ИМОВИНОМ АКО: 

1) НЕ ОБЈАВИ ПОЛИТИКУ АНГАЖОВАЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 469 Б 

СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА; 

2) ПОЛИТИКА АНГАЖОВАЊА НЕ САДРЖИ ПОДАТКЕ ИЗ ЧЛАНА 469 Б СТАВ 

2. ТАЧ. 1) ДО 7) ОВОГ ЗАКОНА; 

3) ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ ЈАВНО НЕ ОБЈАВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 469Б 

СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА; 

4) НЕ УЧИНИ ДОСТУПНИМ И НЕ АЖУРИРА ИНФОРМАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА 

ЧЛАНОМ 469Б СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА; 

5)  ИНВЕСТИЦИОНОМ ИНВЕСТИТОРУ ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ НЕ ПОДНЕСЕ 

ИЗВЕШТАЈ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 469В СТАВ 7. ОВОГ ЗАКОНА; 

6) ИЗВЕШТАЈ НЕ САДРЖИ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 469В СТАВ 8. ОВОГ 

ЗАКОНА. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 200.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 

ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП ПРИВРЕДНО ДРУШТВО-САВЕТНИК ЗА ГЛАСАЊЕ АКО: 

1) НЕ ОБЈАВИ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 469Г СТ. 1. И 2. ОВОГ ЗАКОНА; 

3) НЕ УЧИНИ ДОСТУПНИМ ИЛИ НЕ АЖУРИРА ИНФОРМАЦИЈЕ У СКЛАДУ 

СА ЧЛАНОМ 469Г СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА. 

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТ. 1, 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРИВРЕДНИ 

ПРЕСТУП И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ИНСТИТУЦИОНАЛНОМ ИНВЕСТИТОРУ, 

РУКОВОДИОЦУ ИМОВИНЕ И САВЕТНИКУ ЗА ГЛАСАЊЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 

40.000 ДО 400.000 ДИНАРА. 

ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ ПОСРЕДНИКА 

ЧЛАН 586Б 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 200.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 

ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП ПРИВРЕДНО ДРУШТВО-ПОСРЕДНИК АКО: 

1) НЕ ДОСТАВЉА БЕЗ ОДЛАГАЊА ИНФОРМАЦИЈЕ О АКЦИОНАРУ 

ДРУШТВУ (ЧЛАН 469Ђ СТ. 3. ДО 8. ОВОГ ЗАКОНА); 
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2) НЕ ПРОСЛЕЂУЈЕ БЕЗ ОДЛАГАЊА ЗАХТЕВ ЗА ИНФОРМАЦИЈАМА О 

АКЦИОНАРУ ДРУШТВА СЛЕДЕCЋЕМ ПОСРЕДНИКУ У ЛАНЦУ (ЧЛАН 469Ђ СТ. 4. 

ДО 9. ОВОГ ЗАКОНА); 

3) ДРУШТВУ БЕЗ ОДЛАГАЊА НЕ ДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЈЕ О АКЦИОНАРУ 

(ЧЛАН 469Ђ СТАВ 10. ОВОГ ЗАКОНА); 

4) НЕ ПРОСЛЕЂУЈЕ БЕЗ ОДЛАГАЊА ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРАВА АКЦИОНАРА ИЗ ЧЛАНА 469Ж СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, СЛЕДЕЋЕМ 

ПОСРЕДНИКУ У ЛАНЦУ ИЛИ АКЦИОНАРУ (ЧЛАН 469Ж СТ. 3. ДО 6. ОВОГ ЗАКОНА); 

5) НЕ ПРОСЛЕЂУЈЕ БЕЗ ОДЛАГАЊА ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ ЈЕ ДОБИО ОД 

АКЦИОНАРА, А КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОСТВАРИВАЊЕ ЊИХОВИХ ПРАВА ИЗ 

АКЦИЈА, ДИРЕКТНО ДРУШТВУ ИЛИ ДРУГОМ ПОСРЕДНИКУ У ЛАНЦУ (ЧЛАН 469Ж 

СТАВ 8. ОВОГ ЗАКОНА); 

6) БЕЗ ОДЛАГАЊА НЕ ИЗДА АКЦИОНАРУ ДОКАЗ (ЧЛАН 469З СТАВ 2. ОВОГ 

ЗАКОНА); 

7) ЧУВА ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ АКЦИОНАРА ПРИКУПЉЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗ 

ЧЛАНА 469Е СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ДУЖЕ ОД 12 МЕСЕЦИ ОД ДАНА САЗНАЊА ДА 

ОДРЕЂЕНО ЛИЦЕ НИЈЕ ВИШЕ АКЦИОНАР, ОСИМ АКО ДРУГИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ 

ПРОПИСАН ДУЖИ РОК ЧУВАЊА ПОДАТАКА (ЧЛАН 469 Е СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА); 

8) ПОСТУПА СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ИЗ ЧЛАНА 469И СТ. 1. ДО 3. ОВОГ 

ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА НАКНАДУ ЗА ТРОШКОВЕ ПОСРЕДНИКА;  

9) ЈАВНЕ НЕ ОБЈАВИ ИЗНОС НАКНАДЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 469И СТ. 4. И 

5. ОВОГ ЗАКОНА; 

10) ИНФОРМАЦИЈЕ О НАКНАДАМА ИЗ ЧЛАНА 469И СТ. 4. И 5. ОВОГ ЗАКОНА 

НИСУ ЈАВНО ДОСТУПНЕ НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА 

(ЧЛАН 469И СТАВ 6. ОВОГ ЗАКОНА). 

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРИВРЕДНИ 

ПРЕСТУП И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПОСРЕДНИКУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 40.000 

ДО 400.000 ДИНАРА. 

ЧЛАН 52. 

ОДРЕДБЕ ЧЛ. 514А ДО 514М, ЧЛ. 577А ДО 577Ш И ЧЛ. 580А ДО 580Ч ЗАКОНА 

О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 36/11, 99/11, 83/14 - 

ДР. ЗАКОН, 5/15, 44/18, 95/18 И 91/19) ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2025. ГОДИНЕ. 

ЧЛАН 53.  

ПОСТУПЦИ БРИСАЊА ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИСТРА КОЈИ СУ ЗАПОЧЕТИ 

ПРЕ ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОВОГ ЗАКОНА, ОКОНЧАЋЕ СЕ У СКЛАДУ СА 

ОДРЕДБАМА ЗAКOНA O ПРИВРEДНИМ ДРУШТВИМA („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, 

БР. 36/11, 99/11, 83/14 - ДР. ЗАКОН, 5/15, 44/18, 95/18 И 91/19). 

ЧЛАН 54.  

ПОСТОЈЕЋА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ, ОГРАНЦИ И  

ПРЕДСТАВНИШТВА СТРАНИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА КОЈИ НЕМАЈУ 

РЕГИСТРОВАНУ АДРЕСУ СЕДИШТА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА, 

ДУЖНИ СУ ДА АДРЕСУ СЕДИШТА УСКЛАДЕ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА И 

ИСТУ РЕГИСТРУЈУ У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ. 

ЧЛАН 55.  
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ПОСТОЈЕЋА ЈАВНА АКЦИОНАРСКА ДРУШТВА ДУЖНА СУ ДА СЕ УСКЛАДЕ 

СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА НАКНАДЕ У ЈАВНИМ 

АКЦИОНАРСКИМ ДРУШТВИМА У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА 

НА СНАГУ. 

ЧЛАН 56. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У 

„СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, ОСИМ: 

1) ОДРЕДАБА ЧЛАНА 44. ОВОГ ЗАКОНА, КОЈЕ СТУПАЈУ НА СНАГУ 1. ЈУНА 

2022. ГОДИНЕ; 
2) ОДРЕДАБА ЧЛАНА 1, ЧЛАНА 3. СТАВ 9, ЧЛАНА 15. СТАВ 3, ЧЛАНА 16. СТ. 

7. И 8. И ЧЛАНА 43. ОВОГ ЗАКОНА, КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 1. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ; 

3) ОДРЕДАБА ЧЛАНА 4. ОВОГ ЗАКОНА, КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ПО ИСТЕКУ 

РОКА ОД 18 МЕСЕЦИ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА; 

4) ОДРЕДАБА ЧЛАНА 40. ОВОГ ЗАКОНА, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД ДАНА 

ПРИСТУПАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ. 

 

 

 

 

 
 

 


