
НАЦРТ 

 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 

Члан 1. 

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

- др.закон и 5/15), у члану 1. став 1. после речи: „друштава” додају се речи: „и других 

облика организовања у складу са овим законом”. 

Члан 2. 

У члану 3. после речи: „регистрацијом” додају се речи: „у Регистар привредних 

субјеката”, а речи: „привредних субјеката” бришу се. 

Члан 3.  

У члану 4. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина друштва, ортаци, 

односно комплементари.” 

Члан 4.  

У члану 9. став 4. после речи: „законом о регистрацији” додају се запета и речи: „а 

акционари у складу са законом којим се уређује тржиште капитала”. 

Члан 5.  

После члана 9. додаје се назив члана и члан 9а, који гласе: 

„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 и јединствени матични број; 

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

странца, односно број личне карте странца и земља издавања; 

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

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.” 

Члан 6.  

У члану 10. став 3. тачка 2) речи: „и акционарског друштва” бришу се, а тачка на 

крају замењује се тачком и запетом. 

После тачке 2) додаје се тачка 3), која гласи: 

„3) у случају акционарског друштва о томе одлуку донoси скупштина 

трочетвртинском већином гласова присутних акционара и та одлука буде у истом року 

регистрована у складу са законом о регистрацији.” 



Члан 7.  

У члану 11. став 2. после речи: „потписаˮ додају се запета и речи: „с тим да оверу 

потписа, ако је реч о електронском документу, замењује квалификовани електронски 

потпис чланова друштва, осим ако то није у супротности са прописима којима се уређује 

промет непокретности”. 

После става 2. додају се ст. 3. и 4. који гласе: 

„Оверу потписа на оснивачком акту, ако је реч о дигитализованом документу, може 

да замени електронски квалификовни потпис лица које је овлашћено за оверу потписа, 

рукописа и преписа у складу са законом којим се уређује овера потписа, рукописа и 

преписа. 

Лице из става 3. овог члана утврђује идентитет потписника документа који се 

дигитализује, у складу са у складу са законом којим се уређује овера потписа, рукописа и 

преписа.” 

Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 5, 6. и 7. 

После досадашењег става 6. који постаје став 8. додаје се став 9, који гласи: 

 „Ако су оснивачки акт и статут сачињени као електронски, односно 

дигитализовани документ региструју се у електронском облику, у складу са законом о 

регистрацији.”  

Члан 8. 

У члану 12. став 2. речи: „законом којим се уређује овера потписаˮ, замењују се 

речима: „са чланом 11. ст. 2. и 3. овог законаˮ. 

У ставу 4. речи: „односно другог органа одређеног овим закономˮ и запета, бришу 

се. 

Члан 9. 

У члану 14. став 3. после речи: „радиˮ додају се речи: „регистрације иˮ. 

Члан 10. 

Члан 15. мења се и гласи: 

„Члан 15. 

Члан друштва може закључити уговор у писаној форми са једним или више 

чланова истог друштва којим се регулишу питања од значаја за њихове међусобне односе 

у вези са друштвом.  

Уговор из става 1. овог члана производи дејство искључиво између чланова 

друштва који су га закључили.  

Уговор из става 1. овог члана у случају ортачког друштва назива се уговор ортака, 

у случају командитног друштва и друштва с ограниченом одговорношћу уговор чланова, а 

у случају акционарског друштва уговор акционара.ˮ 

Члан 11. 



У члану 16. ст. 1. и 2. после речи: „оснивачким актомˮ додају се речи: „или 

статутомˮ. 

Члан 12. 

У члану 19. став 1. после речи: „оснивачким актомˮ додају се запета и реч: 

„статутомˮ, а после речи: „скупштинеˮ додају се запета и речи: „односно одлуком ортака 

или комплементараˮ. 

Члан 13. 

У члану 20. став 2. мења се и гласи: 

„Друштво може да има посебну адресу за пријем поште на територији Републике 

Србије, која се региструје у складу са законом о регистрацији.ˮ 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Ако друштво има посебну адресу за пријем поште, достављање се врши на ту 

адресу, уместо на адресу седишта друштва.” 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. 

Члан 14. 

Члан 21. мења се и гласи: 

„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.ˮ 

Члан 15. 

У члану 22. после става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 

„Уз пословно име привредног друштва у поступку принудне ликвидације додаје се 

ознака „у принудној ликвидацији”.ˮ 

Досадашњи став 6. постаје став 7. 

После досадашњег става 7, који постаје став 8. додаје се став 9, који гласи:  

„Одлуку о пословном имену доноси скупштина, ортаци, односно комплементари.ˮ 

Члан 16. 

У члану 23. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„Ако се назив, односно опис предмета пословања из члана 22. став 7. овог закона, 

састоји из више речи, скраћено пословно име може да садржи акрониме речи из назива и 

описа предмета пословања тако да ти акроними не смеју бити истоветни називу другог 

друштва нити изазивати заблуду о идентитету са другим друштвом.ˮ 

Члан 17. 

У члану 28. став 2. речи: „правног лицаˮ замењују се речју: „друштваˮ. 



Члан 18. 

У члану 29. став 1. мења се и гласи:  

„Пословно име друштва може да садржи реч „Србијаˮ, реч која представља назив 

територијалне јединице или аутономне покрајине Републике Србије, изведенице ових 

речи, укључујући и све облике који асоцирају на те речи, као и међународно признату 

трословну ознаку Републике Србије „СРБˮ, уз претходну сагласност надлежног органа, у 

складу са законом.ˮ 

Члан 19. 

У члану 33. став 3. после речи: „у видуˮ додају се речи: „заједничког заступања, 

односноˮ. 

Члан 20. 

У члану 36. став 1. мења се и гласи: 

„Прокура се издаје одлуком свих ортака, односно комплементара, директора, 

одбора директора или извршног одбора, ако оснивачким актом, односно статутом није 

другачије одређено.ˮ 

Члан 21. 

У члану 38. став 3. речи: „или другог прокуристе (заједничка прокура)ˮ бришу се. 

Члан 22. 

Члан 46. мења се и гласи: 

„Члан 46. 

Лица која су оснивачким актом или на други начин преузела обавезу да уплате, 

односно унесу у друштво одређени улог одговарају друштву за извршење те обавезе и у 

обавези су да накнаде штету која му је проузрокована пропуштањем или кашњењем 

извршења те обавезе.  

Новчани и неновчани улог приликом оснивања друштва или повећања основног 

капитала мора се уплатити, односно унети у року одређеном у оснивачком акту, односно 

одлуци о повећању капитала, с тим да се тај рок рачуна од дана регистрације оснивачког 

акта, односно одлуке о повећању капитала и не може бити дужи од:  

1) у случају повећања капитала акционарског друштва које је јавно друштво по 

основу успешно извршене јавне понуде акција, уз објављивање проспекта, у смислу 

закона којим се уређује тржиште капитала (у даљем тексту: јавно акционарско друштво) 

новчаним улогом путем јавне понуде - одмах по окончању рока за упис акција, у складу са 

законом који уређује тржиште капитала, а у осталим случајевима две године;  

2) пет година за остала друштва 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, када се улог мора уплатити одмах по 

окончању рока за упис акција.  



Друштво не може да ослободи лица из става 1. овог члана обавезе да уплате, 

односно унесу улог у друштво, осим у поступку смањења капитала уз примену одредаба 

члана 147а, односно члана 319. овог закона о заштити поверилаца. 

Изузетно од става 3. овог члана, одлуком ортака, комплементара, односно 

скупштине, може се обавеза лица из става 1. овог члана уз његову сагласност заменити 

другом обавезом, и то:  

1) обавеза на уплату новчаног улога у друштво обавезом на унос неновчаног улога 

исте вредности, осим у случају јавне понуде акција уз објављивање проспекта;  

2) обавеза на унос неновчаног улога у друштво обавезом на уплату новчаног улога 

исте вредности;  

3) обавеза на унос једног неновчаног улога у друштво обавезом на унос другог 

неновчаног улога исте вредности. 

Одлука из става 4. овог члана доноси се: 

1) у случају ортачког и командитног друштва, једногласно од стране ортака, 

односно комплементара, осим ако оснивачким актом није другачије одређено; 

2) у случају друштва с ограниченом одговорношћу, двотрећинском већином 

гласова свих чланова друштва, осим ако је оснивачким актом одређена већа већина; 

3) у случају акционарског друштва, трочетвртинском већином гласова присутних 

акционара, осим ако је статутом одређена већа већина.ˮ 

Члан 23. 

У члану 48. став 4. речи: „ст. 2. и 3.ˮ замењују се речима: „става 2.ˮ 

Став 5. мења се  и гласи: 

„У позиву из става 2. овог члана друштво је у обавези да упозори тог члана 

друштва на последице пропуштања да своју обавезу изврши и у том накнадном року.ˮ 

У ставу 6. речи: „ст. 2. и 3.ˮ замењују се речима: „става 2.ˮ 

У ставу 7. речи: „из ст. 2. и 3. овог чланаˮ бришу се, а речи: „а јавно акционарско 

друштво је у обавези да донесе ту одлукуˮ замењују се речима: „односно у случају 

акционарског друштва одлуку о повлачењу и поништају без накнаде акција тог акционара 

које нису уплаћене, односно за које није унет неновчани улог у друштвоˮ. 

После става 7. додаје се став 8, који гласи: 

„Јавно акционарско друштво је у обавези да донесе одлуку из става 7. овог члана.ˮ 

Члан 24. 

У члану 50. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) од стране јединог члана друштва или споразумно од стране свих чланова 

друштва;ˮ 

Члан 25. 

У члану 53. после речи: „бираˮ додају се реч: „директорˮ и запета. 



Члан 26. 

У члану 57. став 2. мења се и гласи: 

„Вредност неновчаног улога из става 1. овог члана утврђује се као пондерисана 

просечна цена тих хартија од вредности, односно инструмената тржишта новца остварена 

на регулисаном тржишту, односно мултилатералној трговачкој платформи у смислу 

закона којим се уређује тржиште капитала, у периоду од шест месеци који претходи дану 

утврђивања ове вредности, под условом да је у том периоду остварени обим промета 

хартија од вредности, односно инструмената тржишта новца чија се вредност утврђује, 

износио најмање 0,5% њиховог укупно издатог броја и да се у истом периоду трговало 

више од 1⁄3 трговачких дана на месечном нивоу.ˮ 

Члан 27. 

У члану 58. став 2. речи: „и објављујеˮ бришу се. 

Члан 28. 

Члан 66. мења се и гласи: 

„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 је саставни 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 радње и све релевантне чињенице о природи и обиму личног интереса, у року 

од 15 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, 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. 

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. ˮ 

Члан 29. 



У члану 71. речи: „из члана 69. став 1. овог законаˮ бришу се, а у тачки 2) после 

речи: „односноˮ додају се речи: „са њимˮ, а речи: „из члана 69. став 1. овог чланаˮ бришу 

се. 

Члан 30. 

У члану 74. став 1. речи: „из члана 61. овог законаˮ бришу се, а у тачки 2) тачка и 

запета на крају замењују се тачком. 

Тачка 3) брише се. 

Члан 31. 

У члану 76. став 1. тачка 2) запета и речи: „односно конкурентско друштво из члана 

75. овог законаˮ бришу се. 

У тачки 3) тачка и запета на крају замењују се тачком. 

Тач. 4) и 5) бришу се. 

Члан 32. 

Члан 86. мења се и гласи: 

„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. 

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.ˮ 

Члан 33. 

Члан 87. мења се и гласи: 

„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 региструје се у складу са законом о регистрацији. 

На достављање, адресу за пријем поште и адресу за пријем електронске поште 

сходно се примењују одредбе чл. 20. и 21. овог закона.ˮ 

Члан 34. 

У члану 88. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Предузетник може да се региструје, с тим да почетак обављања делатности може 

да региструје и накнадно.ˮ 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 35. 

У члану 89.  став 2. речи: „обављања делатностиˮ замењује се речју: „пословањаˮ. 

У ставу 5. речи: „законског заступника у складу са овим закономˮ замењују се 

речима: „заступника из члана 32. овог законаˮ. 

Члан 36. 

У члану 91. став 6. реч: „радомˮ замењује се речима: „обављањем делатностиˮ. 

У ставу 6. тачка 1) реч: „трајнимˮ брише се. 

Тачка 3) мења се и гласи: 

„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;ˮ. 

У ставу 8. речи: „става 7.ˮ замењују се речима: „ст. 7. и 9.ˮ, а после речи: 

„предузетникаˮ додају се речи: „или правноснажности решења којим је утврђен губитак 

пословне способностиˮ. 

После става 9. додаје се став 10, који гласи: 

„Ако су за обављање делатности предузетника прописани посебни услови у 

погледу личних квалификација предузетника, лице из става 7. мора да испуњава те 

услове.ˮ 

Члан 37. 



У члану 92. став 2. брише се. 

Досадашњи став 3. постаје став 2. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 3. речи: „ставом 3.ˮ замењују се речима: 

„ставом 2.ˮ. 

Члан 38. 

У члану 94. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) податке о ортацима из члана 9а, као и податак о пребивалишту ортака;ˮ 

У тачки 4) после речи: „улогаˮ додају се запета и речи: „као и податке о уделуˮ. 

Члан 39. 

У члану 100. став 1. после речи: „преносиоца уделаˮ додају се запета и речи: „које 

проистичу из удела или су у вези са уделом,ˮ. 

Члан 40. 

У члану 111. став 2. мења се и гласи: 

„Изјава воље трећих лица учињена било ком од ортака овлашћених да заступају 

друштво заједно сматраће се да је учињена друштву.ˮ 

Ст. 3. и 4. бришу се. 

Члан 41. 

У члану 117. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) окончања ликвидације друштва;ˮ 

У ставу 2. тачка 2) запета и речи: „као последице ликвидације или закључења 

стечајаˮ бришу се. 

Члан 42. 

Назив члана 118. и члан 118. мењају се и гласе: 

„Престанак друштва по одлуци суда 

Члан 118. 

По тужби неког од ортака надлежни суд доноси пресуду којом одређује престанак 

друштва када за то постоји оправдан разлог.  

Оправдан разлог у смислу става 1. овог члана постоји ако ортаци не могу да воде 

послове друштва због међусобног неслагања или ако из других разлога није могуће да 

друштво настави пословање у складу са овим законом, односно уговором о оснивању. 

Ништав је споразум којим се искључује или ограничава право ортака на 

подношење тужбе из става 1. овог члана.  

Тужба из става 1. овог члана подноси се против друштва.” 

Члан 43. 

У члану 119. после става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе: 



„Ако је уговором о оснивању одређено да друштво наставља да послује са 

наследницима преминулог ортака, наследници могу у року од 30 дана од дана 

правноснажног окончања оставинског поступка да захтевају од друштва да ступе на место 

преминулог ортака.  

Наследници ортака који не ступе на место преминулог ортака, у случају из ст.1, 2. 

и 3. овог члана, имају право на исплату накнаде за удео сразмерно свом наследном делу, у 

складу са одредбама члана 122. овог закона.ˮ 

Досадашњи став 3. постаје став 5. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 6. речи: „ставом 3.ˮ замењују се речима: 

„ставом 5.ˮ. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 7. речи: „ставом 4.ˮ замењују се речима: 

„ставом 6.ˮ. 

Досадашњи став 6. постаје став 8. 

Члан 44. 

У члану 121. став 3. речи: „овим чланомˮ замењују се речима: „ставом 2. овог 

чланаˮ. 

У ставу 4. после речи: „ортакаˮ додају се речи: „на иступањеˮ, а речи: „из овог 

чланаˮ бришу се. 

Члан 45. 

У члану 124. став 1. речи: „правноснажне и извршне пресудеˮ замењују се речима: 

„извршне исправе у складу са законом којим се уређује извршење и обезбеђење,ˮ. 

У ставу 5. речи: „покретање поступка принудне ликвидације друштва у складу са 

одредбама овог закона које се односе на принудну ликвидацијуˮ замењују се речима: 

„намирење свог потраживања на имовини друштва до висине онога што би ортак примио 

у случају ликвидације друштва, у складу са законом којим се уређује извршење и 

обезбеђењеˮ. 

Став 6. брише се. 

Члан 46. 

Члан 137. мења се и гласи: 

„Члан 137. 

Командитно друштво не престаје у случају смрти командитора, односно престанка 

командитора који је правно лице.  

У случају из става 1. овог члана, наследници командитора, односно правни 

следбеници ако је у питању правно лице, ступају на његово место.  

Ако из командитног друштва иступе сви комплементари, а најмање један нови 

комплементар није примљен у року од три месеца од дана иступања последњег 

комплементара, командитори могу у том року донети једногласно одлуку о промени 

правне форме, у складу са овим законом. 



У случају смрти јединог комплементара друштво наставља да послује са 

наследницима преминулог комплементара, ако наследници у року од три месеца од дана 

правноснажног окончања оставинског поступка захтевају упис промене комплементара у 

регистар. 

Наследници комплементара који не ступе на место преминулог комплементара, у 

случају из става 4. овог члана, имају право на исплату накнаде за удео сразмерно свом 

наследном делу, у складу са одредбама члана 122. овог закона. 

Ако из командитног друштва иступе сви командитори, а најмање један нови 

командитор није примљен у року од три месеца од дана иступања последњег командитора, 

комплементари могу у том року донети једногласно одлуку о промени правне форме, у 

складу са овим законом.  

Извршене промене из ст. 3, 4. и 6. овог члана региструју се у складу са законом о 

регистрацији.ˮ 

Члан 47. 

У члану 141. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) податке о члановима друштва из члана 9а, као и податак о пребивалишту члана 

друштва;ˮ 

Члан 48. 

У члану 144. став 4. мења се и гласи: 

„Достављање лицима из става 1. овог члана се врши на адресу из евиденције 

података о члановима друштва, а достављање се сматра извршеним даном слања 

препоручене пошиљке на ту адресу, односно даном слања електронске поште.ˮ  

Члан 49. 

У члану 146. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Одлука скупштине о повећању основног капитала може се донети и пре потпуне 

уплате, односно уноса улога постојећих чланова друштва, под условом да члан који 

приступа истовремено са приступањем уплати, односно унесе свој улог у целости.ˮ 

После досадашњег става 3, који постаје став 4. додаје се став 5, који гласи: 

„Одредбе овог закона о повећању основног капитала акционарског друштва сходно 

се примењују и на повећање основног капитала друштва с ограниченом одговорношћу, 

осим у случају из става 3. овог члана.ˮ 

Члан 50. 

Члан 147. мења се и гласи: 

„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, чл.155. и 159. овог закона. 

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.  

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.ˮ 

Члан 51. 

После члана 147. додају се називи чланова и чл.147а,147б и 147в, који гласе: 

„Заштита поверилаца  

Члан 147а 

Одлука о смањењу основног капитала друштва објављује се у регистру у 

непрекидном трајању од три месеца почев од дана регистрације у складу са чланом 147. 

овог закона.  

Друштво је дужно да повериоцима који су познати друштву, а чија појединачна 

потраживања износе најмање 2.000.000 динара у противвредности било које валуте по 

средњем курсу Народне банке Србије на дан регистрације одлуке о смањењу основног 

капитала у складу са чланом 147. став 3. овог закона упути и писано обавештење о тој 

одлуци, најкасније 30 дана по спроведеној регистрацији те одлуке. 

Повериоци чија су потраживања, независно од датума доспећа, настала пре истека 

рока од 30 дана од дана објаве одлуке о смањењу основног капитала друштва, могу 

писаним путем тражити од друштва обезбеђење тих потраживања до истека периода 

објаве одлуке из става 1. овог члана.  

Повериоци који су тражили обезбеђење потраживања у складу са ставом 3. овог 

члана и који од друштва не добију обезбеђење тих потраживања у року од два месеца по 

истеку рока из става 1. овог члана, нити им друштво измири та потраживања, могу у 

даљем року од месец дана против друштва поднети тужбу надлежном суду ради 

установљавања обезбеђења својих потраживања, ако је измирење њихових потраживања 

угрожено предметним смањењем основног капитала, о чему су, у том року, дужни да 

писаним путем обавесте друштво.  

Приликом одлучивања по тужби из става 4. овог члана суд ће посебно водити 

рачуна о томе да ли је тражено обезбеђење неопходно у циљу заштите поверилаца имајући 

у виду имовину друштва.  



Изузетно од става 3. овог члана, обезбеђење потраживања не могу тражити:  

1) повериоци чија потраживања спадају у први или други исплатни ред у смислу 

закона којим се уређује стечај;  

2) повериоци чије је потраживање обезбеђено.  

У случају смањења основног капитала друштво може вршити плаћања члановима 

само по истеку рока од 30 дана од дана регистрације смањења основног капитала у складу 

са законом о регистрацији.  

Изузеци од примене одредаба о заштити поверилаца  

Члан 147б 

Одредбе члана 147а овог закона о заштити поверилаца не примењују се у случају 

када се:  

1) поништавају сопствени удели које је друштво бестеретно стекло и за које су 

улози у потпуности уплаћени, односно унети;  

2) удео члана, који је у потпуности уплатио, односно унео свој улог, повлачи и 

поништава исплатом на терет средстава резерви које се могу користити за те намене, при 

чему је друштво у обавези да поштује одредбе члана 275. овог закона о ограничењима 

плаћања;  

3) покривају губици друштва;  

4) стварају или повећавају резерве за покривање будућих губитака друштва или за 

повећање основног капитала из нето имовине друштва.  

Смањење основног капитала друштва у случају из става 1. тачка 3) овог члана може 

се вршити само ако друштво, према објављеном годишњем финансијском извештају за 

годину која претходи години у којој се одлука доноси, не располаже нераспоређеном 

добити и резервама које се могу користити за те намене, и то у износу који не може бити 

већи од износа губитака који се покривају.  

Резерве из става 1. тачка 4) овог члана по спроведеном смањењу капитала не могу 

бити веће од 10% основног капитала. 

Регистрација смањења основног капитала и дејство регистрације  

Члан 147в 

Основни капитал друштва сматра се смањеним даном регистрације у регистру 

привредних субјеката.ˮ 

Члан 52. 

Назив члана 149. и члан 149. бришу се. 

Члан 53. 

У члану 153. после после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Сувласници удела своје међусобне односе у вези са сувласничким уделима 

уређују посебним уговором.ˮ 



Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 5. речи: „става 2.ˮ замењују се речима: 

„става 3.ˮ. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 6. речи: „става 2.ˮ замењују се речима: 

„става 3.ˮ. 

Члан 54. 

У члану 157. став 2. тачка 3) брише се. 

Члан 55. 

У члану 159. став 1. тачка 3) брише се. 

После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 

„Одлука о располагању сопственим уделом из става 1. овог члана обавезно садржи 

и рок за уплату неуплаћеног, односно унос неунетог улога. 

Ако друштво не располаже сопственим уделом на начин из става 1. овог члана, у 

року од три године од дана стицања, дужно је да сопствени удео поништи и спроведе 

поступак смањења основног капитала.ˮ 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 4. и 5.  

Члан 56. 

У члану 162. став 4. речи: „краћи од осам дана, нити дужи од 180 дана,ˮ замењују 

се речима: „ дужи од 90 дана од дана пријема понудеˮ. 

Члан 57. 

Назив члана 169. и члан 169. мењају се и гласе: 

„Обавеза откупа удела 

Члан 169. 

Ако друштво обавести преносиоца удела о томе да му ускраћује тражену 

сагласност, при чему не одреди треће лице у складу са чланом 168. овог закона, дужно је 

да од преносиоца откупи удео у року од 30 дана од дана истека рока из члана 167. став 4. 

овог закона.  

Уколико друштво не поступи у складу са ставом 1. овог члана, преносилац удела 

има право да удео прода трећем лицу по свом избору, под истим условима.ˮ 

Члан 58. 

У називу одељка 4. речи: „и зајамˮ бришу се. 

Члан 59. 

У члану 178. став 1. после речи: „сразмераˮ додају се запета и речи: „односно тачан 

износ додатних уплатаˮ. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 



„Оснивачким актом или одлуком скупштине из става 1. овог члана могу се 

одредити и рокови за враћање додатних уплата.ˮ 

Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 6. речи: „става 4.ˮ замењују се речима: 

„става 5.ˮ. 

Досадашњи ст. 6. и 7. бришу се. 

Члан 60. 

Члан 180. мења се и гласи: 

„Члан 180. 

Друштво је у обавези да врати додатне уплате члановима друштва у року из члана 

178. став 2. овог закона или ако рок није одређен, на њихов захтев, само ако то није 

неопходно за покриће губитака друштва или за намирење поверилаца друштва.  

Додатне уплате  не  могу се вратити члану друштва пре уплате, односно уноса 

целокупног уписаног улога у друштво.  

Изузетно на захтев члана друштва који је извршио додатну уплату, а који није у 

потпуности уплатио уписани улог у друштво, за износ неуплаћеног уписаног улога, 

друштво може донети одлуку да се уместо враћања додатне уплате, додатна уплата сматра  

потпуним или делимичним испуњењем обавезе уплате уписаног новчаног улога. 

Друштво је у обавези да врати додатне уплате под условима из става 1. овог члана 

и члановима друштва којима је то својство престало  ако то није у супротности са 

одредбама овог закона. 

У случају  преноса удела  друштво је у обавези да додатне уплате врати преносиоцу 

удела, осим ако уговором o преносу удела није другачије одређено. 

Враћање додатних уплата врши се сходном применом одредаба овог закона о 

смањењу основног капитала друштва.  

Ако друштво не изврши повраћај додатних уплата, лица из ст. 1,4. и 5. овог члана, 

могу да поднесу тужбу суду за повраћај додатне уплате. 

Правноснажна одлука суда донета по тужби из става 7. овог члана представља 

основ за регистрацију покретања поступка враћања додатне уплате. 

У случају стечаја друштва, потраживања по основу додатних уплата намирују се 

тек након пуног намирења стечајних поверилаца друштва са припадајућим каматама.ˮ. 

Члан 61. 

У члану 186. тачка 5) реч: „целокупногˮ брише се. 

Члан 62. 

Члан 187. мења се и гласи: 

„Члан 187. 



Члан друштва, који нема неизмирене обавезе према друштву по основу 

неуплаћеног, односно неунетог улога у друштво, може у свако доба, на основу изјаве о 

иступању достављене друштву, да иступи из друштва без навођења разлога за иступање, 

ако не захтева накнаду за свој удео.  

Удео члана друштва који је иступио из друштва, постаје сопствени удео друштва и 

без доношења одлуке о стицању сопственог удела.  

Иступањем члана из друштва, члану не престају обавезе које је имао према 

друштву до момента иступања.  

Иступање члана из друштва и стицање сопственог удела региструју се у складу са 

законом о регистрацији.ˮ 

Члан 63. 

У члану 189. став 3. запета и речи: „а у супротном сматраће се да је захтев усвојен у 

целиниˮ бришу се. 

Став 6. мења се и гласи: 

„Удео члана друштва који је иступио из друштва, постаје сопствени удео друштва 

и без доношења одлуке о стицању сопственог удела, сразмерно уплаћеном, односно 

унетом улогу, док се за износ неуплаћеног, односно неунетог улога, врши смањење 

основног капитала друштва, уз примену одредби члана 147а овог закона.ˮ 

Члан 64. 

У члану 192. ст. 5. и 6. бришу се. 

Досадашњи став 7. постаје став 5. 

Члан 65. 

Назив члана 194. и члан 194. бришу се. 

Члан 66. 

У члану 195. став 2. речи: „ст. 1. и 2.ˮ замењују се речима: „став 2.ˮ. 

Члан 67. 

У члану 196. став 2. речи: „већином гласова присутних чланова, осим ако је 

оснивачким актом одређена већа већинаˮ замењују се речима: „у складу са одредбама овог 

законаˮ. 

У ставу 5. речи: „180 данаˮ замењују се речима: „шест месециˮ, а речи: „три 

годинеˮ замењују се речима: „пет годинаˮ. 

После става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 

„Ако на захтев члана који поседује удео који представља најмање 5% основног 

капитала друштва, скупштина у року од два месеца од дана подношења захтева не одлучи 

о захтеву за подношење тужбе из става 1. овог члана или одбије захтев, или се тужба не 

поднесе у року од 30 дана од дана доношења одлуке о подношењу тужбе, члан који је 

поднео захтев има право, да у накнадном року од 30 дана, поднесе тужбу суду у своје име, 

а за рачун друштва.ˮ 



Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8.  

Члан 68. 

У члану 199. став 2. мења се и гласи: 

„Ако оснивачким актом није другачије одређено, сваки члан друштва има право 

гласа у скупштини сразмерно уделу, с тим да се тим актом не може предвидети да члан 

друштва нема право гласа.ˮ 

Члан 69. 

У члану 200. став 1. речи: „Ако оснивачким актом није другачије уређено, 

скупштинаˮ замењују се речима: „Скупштина друштваˮ. 

Тачка 18) мења се и гласи: 

„18) именује и разрешава остале заступнике друштва, ако је управљање друштвом 

једнодомно;ˮ. 

У тачки 21) речи: „уговор о приступањуˮ замењују се речју: „приступањеˮ. 

Тачка 25) брише се. 

Члан 70. 

У члану 202. став 3. проценат: „20%ˮ замењује се процентом: „10%ˮ. 

У ставу 4. после речи: „директорˮ додају се запета и речи: „односно надзорни 

одборˮ. 

Члан 71. 

У члану 205. став 1. проценат: „10%ˮ замењује се процентом: „5%ˮ. 

Члан 72. 

Члан 211. мења се и гласи: 

„Члан 211. 

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних чланова који имају 

право гласа по одређеном питању, осим ако је законом или оснивачким актом за поједина 

питања одређен већи број гласова.  

Скупштина одлучује већином од две трећине од укупног броја гласова свих 

чланова друштва о:  

1) повећању или смањењу основног капитала;  

2) статусним променама и променама правне форме;  

3) доношењу одлуке о ликвидацији друштва или подношењу предлога за 

покретање стечаја;  

4) расподели добити и начину покрића губитка;  

5) стицању сопствених удела друштва.  



Оснивачким актом може се предвидети и друга већина за доношење одлука из 

става 2. овог члана, али не мања од обичне већине од укупног броја гласова чланова 

друштва који имају право гласа по одређеном питању.  

Одлуке потписује: 

1) једини члан друштва у функцији скупштине, у једночланом друштву;  

2) оба члана друштва у двочланом друштву са једнаким уделима чланова, односно 

једнаким правом гласа чланова; 

3) у случају поновљене седнице у двочланом друштву са једнаким уделима 

чланова, односно једнаким правом гласа чланова, оба члана друштва ако су присутна, 

односно члан који је присутан. 

4) председник скупштине у свим осталим случајевима. 

Одредбе става 4. овог члана сходно се примењују на вођење и потписивање 

записника из члана 210. овог закона.ˮ 

Члан 73.  

У члану 221. после става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе: 

„Ако је друштво остало без директора, а нови директор не буде регистрован у 

регистру привредних субјеката у даљем року од 30 дана, члан друштва или друго 

заинтересовано лице може тражити да суд у ванпарничном поступку постави привременог 

заступника друштва.  

Поступак из става 4. овог члана је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву донесе 

у року од осам дана од дана пријема захтева.ˮ 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 6. после речи: „до именовања директораˮ 

додају се запета и речи: „односно привременог заступника из става 4. овог чланаˮ. 

Досадашњи став 5. постаје став 7. 

Члан 74. 

У члану 222. став 2. брише се. 

Члан 75. 

У члану 232. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) именује и разрешава директора и остале заступнике, утврђује накнаду за њихов 

рад, односно начела за утврђивање тих накнада;ˮ. 

 Члан 76. 

У члану 246. став 1. тачка 5) речи: „и других хартија од вредности које је друштво 

овлашћено да издаˮ бришу се. 

У тачки 6.  реч: „условиˮ замењује се речју: „условеˮ. 

Члан 77. 

У члану 253. после става 5. додаје се став 6, који гласи: 



„Преференцијалне акције могу се издавати само за новчани улог.ˮ 

Члан 78. 

У члану 257. став 6. речи: „став 2. тачка 1)ˮ замењују се речима: „став 3. тачка 1)ˮ. 

Члан 79. 

У члану 259. став 1. мења се и гласи: 

„Тржишна вредност акција јавног акционарског друштва утврђује се као 

пондерисана просечна цена остварена на регулисаном тржишту, односно мултилатералној 

трговачкој платформи, у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, у периоду од 

шест месеци који претходи дану доношења одлуке којом се утврђује тржишна вредност 

акција, под условом да је у том периоду остварени обим промета акцијама те класе на 

тржишту капитала представљао најмање 0,5% укупног броја издатих акција те класе, и да 

се у истом периоду трговало више од 1⁄3 трговачких дана на месечном нивоу.ˮ 

У ставу 5. речи: „ст. 2. и 3. овог чланаˮ замењују се речима: „чланом 51. овог 

законаˮ. 

Члан 80. 

У члану 265. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) податке о акционарима који оснивају друштво, у складу са чланом 9а овог 

закона, као и податак о пребивалишту акционара;ˮ. 

У тачки 5) тачка и запета замењују се тачком, а слово „иˮ брише се. 

Тачка 6) брише се. 

Члан 81. 

У члану 271. став 1. мења се и гласи: 

„Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити 

усвојеној на редовној седници скупштине, којом се одређује и износ дивиденде и рок за 

исплату дивиденде (одлука о исплати дивиденде), који не може бити дужи од шест месеци 

од дана доношења одлуке о исплати дивиденде.ˮ 

Члан 82. 

Назив члана и члан 276. бришу се. 

Члан 83. 

У члану 278. став 2. после речи: „акционараˮ додају се речи: „те класеˮ. 

У ставу 5. речи: „прече куповинеˮ замењују се речима: „пречег уписаˮ, реч: 

„укинутиˮ замењује се речју: „искључитиˮ, а после речи: „акционараˮ додају се речи: „те 

класеˮ. 

Члан 84. 

Назив члана 280. и члан 280. мењају се и гласе: 

„Повлачење и поништај акција због неуплате, односно неуношења улога 



Члан 280. 

У случају из члана 48. став 7. овог закона одлуку о повлачењу и поништају акција 

доноси скупштина трочетвртинском већином гласова присутних акционара, а у случају из 

члана 48. став 8. овог закона ту одлуку у обавези је да без одлагања донесе одбор 

директора, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно. 

Одлука из става 1. овог члана може се донети само у односу на све акционаре који 

нису извршили своју обавезу из члана 46. став 1. овог закона ни у накнадно остављеном 

року из члана 48. став 2. овог закона.ˮ 

 

Члан 85. 

У члану 284. став 1. тачка 2) брише се. 

У тачки 6) речи: „ако се акције стичуˮ бришу се. 

Члан 86. 

У члану 285. после става 6. додаје се став 7, који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана јавно акционарско друштво може стицати 

сопствене акције и без упућивања понуде на основу програма откупа сопствених акција у 

складу са прописима којима се уређује тржиште капитала.ˮ 

Члан 87. 

У члану 287. став 6. речи: „односно не отуђиˮ замењују се речима: „не отуђи, 

односно не поништиˮ, а речи: „ст. 3. и 4.ˮ замењују се речима: „ст. 1, 3. и 4.ˮ. 

Члан 88. 

У члану 288. став 4. речи: „прече куповинеˮ замењују се речима: „пречег уписаˮ, а 

после речи: „акционараˮ додају се речи: „те класеˮ. 

Члан 89. 

У члану 294. став 6. тачка 2) после речи: „улозимаˮ додаје се запета и речи: 

„уколико се неновчани улог одмах у целости уносиˮ. 

Члан 90. 

У члану 296. став 1. тачка 4) речи: „или метод њеног утврђивањаˮ бришу се. 

Став 5. мења се и гласи: 

„Ако одлука о повећању основног капитала неновчаним улозима не садржи 

податке из става 3. овог члана, правне радње које су предузете ради уноса неновчаног 

улога у друштво не производе правно дејство према друштву.ˮ 

Члан 91. 

У члану 298. став 3. после речи: „јавне понудеˮ додају се речи: „уз објављивање 

проспектаˮ. 

Члан 92. 



У члану 299. став 2. тачка 4) после речи: „акцијамаˮ додају се запета и речи: 

„односно писана изјава законског заступника друштва о унетом неновчаном улогуˮ. 

Члан 93. 

У члану 301. став 1. тачка 3) речи: „ако је управљање друштвом дводомно,ˮ 

замењују се речима: „друштва, односно са њим повезаног лицаˮ. 

Тачка 4) брише се. 

У ставу 2. после речи: „одлукеˮ додају се речи: „о условном повећању основног 

капиталаˮ. 

 

Члан 94. 

У члану 303. ст. 2. и 3. речи: „тач. 2) до 4)ˮ замењују се речима: „тач. 2) и 3)ˮ. 

Члан 95. 

У члану 319. став 4. мења се и гласи: 

 „Повериоци који су тражили обезбеђење потраживања у складу са ставом 3. овог 

члана и који од друштва не добију обезбеђење тих потраживања у року од два месеца по 

истеку рока из става 1. овог члана, нити им друштво измири та потраживања, могу у 

даљем року од месец дана против друштва поднети тужбу надлежном суду ради 

установљавањa обезбеђења својих потраживања, ако је измирење њихових потраживања 

угрожено предметним смањењем основног капитала, о чему су, у истом року, дужни да 

писаним путем обавесте друштво ˮ. 

У став 5. речи: „става 3.ˮ замењују се речима: „става 4ˮ. 

Члан 96. 

У члану 326. после става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 

„У случају из става 4. овог члана када је једини члан друштва правно лице, 

статутом се може одредити орган тог члана друштва који у његово име врши функцију 

скупштине, а у одсуству такве одредбе сматра се да је то законски заступник тог члана.ˮ 

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7. 

Члан 97. 

У члану 335. став 1. тачка 7) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

После тачке 7) додаје се тачка 8), која гласи: 

 „8) обавештење о одлукама које представљају располагање имовином велике 

вредности.” 

У ставу 3. тачка 2) речи: „и на интернет страници регистра привредних субјекатаˮ 

бришу се. 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Акционарско друштво дужно је да позив за седницу објави и на интернет 

страници регистра привредних субјеката и на интеренет страници Централног регистра.ˮ 



После досадашњег става 4, који постаје став 5. додаје се нови став 6, који гласи: 

 „Обавештење о одлуци надлежног одбора о сазивању седнице скупштине 

акционара код јавних акционарских друштава, са предложеним дневним редом, обавезно 

се објављује на интернет страници друштва и на интернет страници регулисаног тржишта, 

односно мултилатералне трговачке платформе, одмах по доношењу, а најкасније наредног  

радног дана.ˮ 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 7. речи: „ставом 4.ˮ замењују се речима: 

„ст. 4. и 5.ˮ. 

Досадашњи ст. 6, 7, 8, 9,10, 11, 12. постају ст. 8, 9, 10, 11, 12, 13. и 14. 

После досадашњег става 13. који постаје став 15. додаје се став 16, који гласи: 

„Одредба става 4. овог члана не примењује се на једночлано акционарско друштво 

које није јавно.ˮ 

Члан 98. 

У члану 337. став 1. мења се и гласи: 

„Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може 

одбору директора, односно надзорном одбору ако је управљање друштвом дводомно 

предложити: 

1) додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина 

расправља, под условом да тај предлог образложе; 

2) додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да скупштина донесе 

одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука;  

3) другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај 

предлог образложе и доставе текст тих одлука.ˮ 

У ставу 4. после речи: „дневни редˮ додају се речи: „и предлоге одлукаˮ, а речи: 

„ст. 3. до 5.ˮ бришу се. 

Члан 99. 

У члану 338. став 2. речи: „ст. 3. до 5.ˮ бришу се. 

 

Члан 100. 

У члану 345. став 2. брише се. 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 2. реч: „јавномˮ брише се. 

Досадашњи став 4. постаје став 3. 

Члан 101. 

У члану 348. став 4. мења се и гласи: 

„Ако клијент не изда одређена упутства за гласање, пуномоћје за гласање може 

дати право банци да гласа само у складу са предлогом који је сама банка дала клијенту у 

погледу вршења права гласа.ˮ 



Члан 102. 

У члану 351. став 1. речи: „од укупног броја гласоваˮ замењују се речима: „која се 

рачуна у односу на укупан број гласоваˮ. 

У ставу 2. после речи: „приликомˮ додају се речи: „израчунавања броја присутних, 

односно представљених акционара, радиˮ. 

Члан 103. 

У члану 353. став 1. брише се. 

У досадашњем ставу 2, који постаје став 1. реч: „ванреднуˮ брише се, а после речи: 

„број гласоваˮ додају се запета и речи: „али не већи од броја гласова прописаних чланом 

351. став 1. овог законаˮ. 

Досадашњи став 3. постаје став 2. 

Члан 104. 

У члану 379. став 2. мења се и гласи: 

„Ако је поништена одлука била регистрована у складу са законом о регистрацији, 

надлежни суд пресуду из става 1. овог члана по правноснажности доставља регистру 

привредних субјеката ради регистрације у складу са законом о регистрацији, а парничне 

странке имају право да поднесу пријаву за регистрацију промене оних података који су 

били регистровани на основу поништене одлуке, ако су ти подаци били регистровани на 

дан подношења пријаве.ˮ 

Члан 105. 

У члану 394. став 3. речи: „у року који је предвиђен за одржавање редовне 

седницеˮ замењују се речима: „на редовној седнициˮ. 

Члан 106. 

У члану 396. став 4. после речи: „Оставка директораˮ додају се речи: „и брисање 

директора из регистраˮ. 

Члан 107. 

У члану 398. став 1. тачка 10) речи: „став 4.ˮ замењују се речима: „ст. 2. и 3.ˮ, а 

речи: „став 3.ˮ замењују се речима: „став 2.ˮ. 

У тачки 12) речи: „став 3.ˮ замењују се речима: „став 4.ˮ. 

Члан 108. 

У члану 415. став 4. речи: „става 4.ˮ замењују се речима: „става 3.ˮ. 

Члан 109. 

У члану 422. став 2. тачка 4) речи: „да су у надлежностиˮ замењују се речима: „да 

је потребна сагласностˮ. 

Члан 110. 

Назив члана 426. и члан 426. мењају се и гласе: 



„Оставка извршног директора и постављање привременог заступника 

Члан 426. 

Извршни директор може у свако доба надзорном одбору дати оставку писаним 

путем.  

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки 

каснији датум. 

Оставка извршног директора и брисање извршног директора из регистра региструје 

се у складу са законом о регистрацији. 

Ако је једини извршни директор друштва дао оставку, у обавези је да настави да 

предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог директора, али не дуже од 

30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом о регистрацији.  

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.  

Поступак из става 5. овог члана је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву донесе 

у року од осам дана од дана пријема захтева.ˮ 

Члан 111. 

У члану 440. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Оставка члана надзорног одбора и брисање члана надзорног одбора из регистра 

региструје се у складу са законом о регистрацији.ˮ 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 112. 

У члану 441. став 1. тачка 5) после речи: „друштваˮ додају се речи: „и извештаје о 

пословању друштваˮ. 

Тачка 6) мења се и гласи:  

„6) одобрава услове уговора о раду, односно ангажовање извршних директора и 

даје сагласност за закључење тих уговора;ˮ 

У тачки 9) речи: „став 4.ˮ замењују се речима: „ст. 2. и 3.ˮ, а речи: „262. став 3.ˮ 

замењују се речима: „263. став 2.ˮ. 

У тачки 13) запета и речи: „и предлаже уговоре о раду, односно ангажовању 

извршних директораˮ бришу се. 

Члан 113. 

У члану 466. став 1. реч: „петˮ замењује се речју: „осамˮ, а после речи: „право даˮ 

додају се речи: „у наредном року од 30 данаˮ. 

Члан 114. 



У члану 469. став 3. тачка 5) речи: „по тржишној вредности у смислу овог законаˮ 

замењују се речима: „по вредности утврђеној у складу са чланом 475. овог законаˮ. 

Члан 115. 

У члану 470. после става 5. додаје се нови ст. 6. и 7, који гласе: 

„Под повезаним стицањем, односно располагањем из става 5. овог члана, сматраће 

се више појединачних послова, односно правних радњи који се предузимају ради 

остваривања истог циља, односно сврхе или чија повезаност произлази из природе 

правног посла ради чијег се извршења ти правни послови и правне радње предузимају. 

Изузетно од става 5. овог члана једним стицањем, односно располагањем имовином 

велике вредности не сматра се истовремено успостављање заложног права, хипотеке или 

другог средства обезбеђења које привредно друштво даје ради обезбеђења сопствене 

обавезе по уговору о кредиту, зајму или другом правном послу, у ком случају се највећа 

вредност појединачне правне радње, односно правног посла узима као вредност по којој се 

утврђује имовина велике вредности из става 1. овог члана.ˮ 

Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 8. и 9. 

Члан 116. 

У члану 472. став 1. мења се и гласи: 

„Ако није прибављено одобрење у складу са чл. 470. и 471. овог закона, друштво и 

акционар који поседује или представља најмање 5% основног капитала друштва може 

поднети тужбу за поништај правног посла или правне радње стицања, односно  

располагања имовином велике вредности, под условом да је поседовао или представљао 

најмање 5% основног капитала друштва на дан закључења тог правног посла, односно  

предузимања правне радњеˮ. 

У ставу 3. речи: „Одбор директора, односно надзорни одборˮ замењују се речима: 

„Чланови одбора директора, односно чланови надзорног одбораˮ. 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Друштво и акционар који поседује или представља најмање 5% основног капитала 

друштва може поднети тужбу за накнаду штете против лица из става 3. овог члана.ˮ 

Досадашњи став 4, који постаје став 5. мења се и гласи: 

 „Тужбе из ст. 1. и 4. овог члана могу бити поднете у року од шест месеци од дана 

одржавања седнице скупштине на којој је разматран извештај о пословању за пословну 

годину у којој је извршено стицање, односно располагање имовином велике вредности, а 

најкасније у року од три године од дана стицања, односно располагања имовином велике 

вредности.ˮ 

Члан 117. 

У члану 474.  став 1. тачка 1) речи: „предвиђена статутом или закономˮ замењују се 

речима: „из члана  251. став 1. тач. 1) до 4) и права из члана 253. овог законаˮ. 

Став 2. брише се. 

Досадашњи став 3. постаје став 2. 



Досадашњи став 4, који постаје став 3. мења се и гласи:  

„Одлука из става 1. овог члана мора садржати одредбу о томе да ступа на снагу 

давањем писане изјаве од стране председника одбора директора, односно председника 

надзорног одбора друштва ако је управљање друштвом дводомно, да су све обавезе 

друштва у вези са откупом акција несагласних акционара у целости извршене у складу са 

чл. 475. и 476. овог закона, односно да није било несагласних акционара.ˮ 

Досадашњи став 5. постаје став 4. 

Члан 118. 

Члан 475. мења се и гласи: 

„Члан 475. 

Саставни део материјала за седницу скупштине на којој се доноси одлука из члана 

474. став 1. овог закона је: 

1) обавештење о правима несагласних акционара на откуп њихових акција и 

формулар захтева за остваривање тог права, који садржи поља у која се уноси име, 

односно пословно име акционара и његово пребивалиште, односно седиште, као и број и 

класа акција чији откуп захтева; 

2) податак о тржишној вредности акција јавног акционарског друштва утврђеној у 

складу са чланом 259. став 1. овог закона; 

3) податак о књиговодственој вредности акција јавног акционарског друштва и 

податак о процењеној вредности акција јавног акционарског друштва утврђеној у складу 

са чланом 51. овог закона, ако није остварен обим промета акцијама из члана 259. става 1. 

овог закона, при чему се те вредности утврђују на дан доношења одлуке о сазивању 

седнице скупштине; 

4) податак о књиговодственој вредности акција акционарског друштва које није 

јавно и податак о процењеној вредности акција тог друштва утврђеној у складу са чланом 

51. овог закона, при чему се те вредности утврђују на дан доношења одлуке о сазивању 

седнице скупштине.  

Ако жели да оствари право на откуп његових акција, несагласни акционар захтев из 

става 1. овог члана може доставити друштву: 

1) на седници скупштине на којој се доноси одлука из члана 474. став 1. овог закона 

и то председнику скупштине, односно лицу кога председавајући скупштине овласти или 

2) у року од 15 дана од дана закључења те седнице скупштине. 

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека рока из става 2. тачка 2) 

овог члана од несагласног акционара откупи акције које су предмет захтева из става 1. 

овог члана, по вредности која је једнака тржишној вредности у случају из става 1. тачка 2) 

овог члана, односно највишој од вредности у случајевима из става 1. тач. 3) и 4) овог 

члана. 

Откуп акција из става 3. овог члана, односно пренос акција и новчаних средстава 

извршиће се у складу са правилима пословања Централног регистра.ˮ 



Члан 119. 

 У члану 476. став 1. тачка 1) речи: „став 1. тачка 2)ˮ бришу се. 

Члан 120. 

У члану 479. став 1. после речи: „правне формеˮ додају и речи: „један или више 

директора, односноˮ. 

После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 

„Ради спровођења поступка промене правне форме ортачког друштва, акте и 

документе из става 1. овог члана један од ортака припрема и доставља осталим ортацима 

ради усвајања. 

Ради спровођења поступка промене правне форме командитног друштва, акте и 

документе из става 1. овог члана један од комплементара припрема и доставља осталим 

комплементарима и командиторима ради усвајања.ˮ 

У досадашњем ставу 2, који постаје став 4. после речи: „припремаˮ додају се речи: 

„један или више директора, односноˮ. 

Члан 121. 

У члану 482. став 2. реч: „јавноˮ брише се, после речи: „илиˮ додају се речи: „јавно 

акционарско друштвоˮ, а речи: „које се односе на стицање, односно престанак својства 

јавног друштваˮ бришу се. 

У ставу 4. после тачке 3) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

После тачке 3) додаје се тачка 4), која гласи: 

„4) права трећих лица, која представљају терете на уделима, односно акцијама 

друштва које мења правну форму, прелазе на уделе, односно акције нове правне форме 

друштва.ˮ 

Члан 122. 

У члану 495. став 1. речи: „месец данаˮ замењују се речима: „60 данаˮ. 

 Став 2. брише се. 

Досадашњи став 3. постаје став 2. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 3. речи: „става 3.ˮ замењују се речима: 

„става 2.ˮ. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 4. речи: „ст. 2. и 3.ˮ замењују се речима: 

„ст. 1. и 2.ˮ. 

Досадашњи став 6. постаје став 5. 

Члан 123. 

У члану 498. став 4. тачка 2) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

После тачке 2) додаје се тачка 3), која гласи: 



„3) донесе одлуку о повећању, односно смањењу основног капитала у зависности 

од врсте статусне промене.ˮ   

После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 

„Ако се статусном променом врши замена удела, односно акција у другачијој 

сразмери, одлука из става 1. овог члана мора да садржи одредбу о томе да ступа на снагу 

давањем писане изјаве од стране лица из члана 474. став 3. овог закона, да се сваки члан 

друштва преносиоца сагласио да се статусном променом изврши замена удела, односно 

акција у другачијој сразмери, осим чланова друштва преносиоца који користе своје право 

на исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стицаоцу у складу са чланом 

508. овог закона.ˮ 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 

Члан 124. 

У члану 502. став 2. брише се. 

Члан 125. 

У члану 503. став 1. после тачке 2) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

После тачке 2) додаје се тачка 3), која гласи: 

„3) које једно друштво преносилац поседује у другом друштву преносиоцу.ˮ 

Члан 126. 

У члану 504. став 1. после речи: „преносиоцаˮ додају се запета и речи: „након 

ступања на снагу уговора о статусној промени, односно плана поделеˮ. 

Став 2. мења се и гласи: 

„Регистрација статусне промене не може се вршити пре исплате несагласних 

чланова друштва које учествује у статусној промени.ˮ 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Лица из члана 474. став 3. овог закона писаном изјавом потврђују да су исплаћени 

сви несагласни чланови друштва које учествује у статусној промени, односно да није било 

несагласних чланова друштва.ˮ 

Досадашњи ст.3. и 4. постају ст. 4. и 5. 

Члан 127. 

У члану 508. став 1. реч: „којеˮ замењује се речју: „којиˮ. 

У ставу 3. после речи: „друштва стицаоцаˮ додају се запета и речи: „осим код 

поделе уз оснивање када се расподељују на чланове друштава која се оснивајуˮ. 

Члан 128. 

После члана 514. додајe се ДЕО СЕДМИ А и чл. 514а до 514м, који гласе: 

„ДЕО СЕДМИ А 

ПРЕКОГРАНИЧНО ПРИПАЈАЊЕ И СПАЈАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА  



1. ПОЈАМ И ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Прекогранично припајање 

Члан 514а  

Прекогранично припајање у смислу овог закона је припајање у коме учествују 

најмање два друштва, од којих је најмање једно, друштво из члана 139. или члана 245. 

овог закона регистровано на територији Републике Србије и најмање једно, друштво 

капитала регистровано на територији друге државе чланице Европске уније или државе 

потписнице Уговора о европском економском простору (у даљем тексту: државе чланице).  

Једно или више друштава из става 1. овог члана припајају се другом друштву 

преношењем на то друштво целокупне имовине и обавеза, чиме друштво које се припаја 

престаје да постоји без спровођења поступка ликвидације. 

Прекогранично спајање 

Члан 514б  

Прекогранично спајање у смислу овог закона је оно спајање у коме учествују 

најмање два друштва, од којих је најмање једно, друштво из члана 139. или члана 245. 

овог закона регистровано на територији Републике Србије и најмање једно, друштво 

капитала регистровано на територији друге државе чланице. 

Два или више друштава из става 1. овог члана спајају се оснивањем новог друштва 

преношењем на то друштво целокупне имовине и обавеза, чиме друштва која се спајају 

престају да постоје без спровођења поступка ликвидације. 

Примена 

Члан 514в  

У прекограничном припајању и спајању не могу учествовати задруге ни када су 

према праву друге државе чланице основане као друштво капитала. 

У прекограничном припајању и спајању не могу учествовати друштва за 

управљање инвестиционим фондовима и инвестициони фондови. 

Ако одредбама овога дела закона није другачије прописано, на прекогранична 

припајања и спајања сходно се примењују одредбе овог закона које се односе на статусне 

промене припајања и спајања.  

2. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРИПАЈАЊА 

Заједнички нацрт уговора о припајању 

Члан 514г  

Надлежни органи друштава која учествују у припајању припремају заједнички 

нацрт уговора о припајању. 

Заједнички нацрт уговора о припајању садржи нарочито: 

1) правну форму, пословна имена и регистрована седишта свих друштава која 

учествују у припајању;  



2) податке о сразмери замене удела, односно акција у друштву преносиоцу за 

уделе, односно акције у друштву стицаоцу, као и висину новчаног плаћања ако постоји; 

3) начин преузимања удела, односно акција у друштву стицаоцу и датум од кога ти 

удели, односно акције дају право учешћа у добити и све појединости у вези тог права; 

4) датум од кога се трансакције друштва преносиоца сматрају, у рачуноводствене 

сврхе, трансакцијама обављеним у име друштва стицаоца;  

5) очекиване последице припајања на запослене друштва преносиоца;  

6)  права која друштво стицалац даје члановима друштва који имају посебна права, 

као и имаоцима других хартија од вредности, односно мере које се у односу на та лица 

предлажу;  

7) све посебне погодности које се одобравају члановима надлежних органа из става 

1. овог члана друштава која учествују у припајању, као и стручним лицима која оцењују 

заједнички нацрт уговора о припајању и сачињавају извештаје о томе;  

8) предлог одлуке о изменама и допунама оснивачког акта, односно статута 

друштва стицаоца;  

9) ако је то одговарајуће, информације о поступцима којима се одређују услови за 

учешће запослених у одлучивању и остваривању других права у друштву стицаоцу, у 

складу са прописима којима се уређује учешће запослених у одлучивању; 

10) процену вредности имовине и висине обавеза који се преносе на друштво 

стицаоца и њихов опис, као и начин на који се тај пренос врши друштву стицаоцу;  

11) датуме финансијских извештаја који представљају основ за припајање.  

Кад све акције, односно уделе у припојеном друштву има друштво стицалац, 

заједнички нацрт уговора о припајању не мора да садржи податке из става 2. тач. 2) и 3) 

овог члана.  

Члан 514д  

 Објављивање 

Заједнички нацрт уговора о припајању друштво објављује на својој интернет 

страници, ако је има и доставља регистру привредних субјеката ради објављивања на 

интернет страници тог регистра, најкасније месец дана пре дана одржавања седнице 

скупштине на којој се доноси одлука о припајању. 

Уз заједнички нацрт уговора о припајању, објављују се и: 

1) подаци о регистрима у којима су уписана друштва која учествују у припајању и 

број под којим су та друштва уписана у регистар;  

2) обавештењe повериоцима и мањинским члановима друштава која учествују у 

припајању о начину на који је предвиђено да могу остварити своја права, као и о времену 

и месту где могу, без накнаде, извршити увид у документе и акте из члана 514г овог 

закона; 



3) обавештењe члановима друштва, представницима запослених, односно 

запосленима, о времену и месту где могу, без накнаде, извршити увид у документ из чл. 

514ђ овог закона и   

4) обавештењe члановима друштва о времену и месту где могу, без накнаде, 

извршити увид у документ из члана 514е овог закона.  

Извештај надлежног органа друштва 

Члан 514ђ  

Надлежни орган сваког друштва које је регистровано на територији Републике 

Србије, а које учествује у припајању, сачињава извештај о припајању из члана 494. овог 

закона, најкасније месец дана пре дана одржавања седнице скупштине на којој се доноси 

одлука о припајању. 

Извештај ревизора о припајању 

Члан 514е  

Свако појединачно друштво које учествује у припајању именује ревизора ради 

ревизије заједничког нацрта уговора о припајању, који сачињава извештај о припајању, 

најкасније месец дана пре дана одржавања седнице скупштине на којој се доноси одлука о 

припајању. 

Ако надлежни орган друштва које је регистровано у Републици Србији, а које 

учествује у припајању, не именује ревизора из става 1. овог члана, на захтев друштва, 

односно члана тог друштва, надлежни суд, у ванпарничном поступку, именује ревизора 

који сачињава ревизорски извештај о припајању за то друштво. 

Сва друштва која учествују у припајању могу споразумно именовати једног 

ревизора, који сачињава заједнички извештај о припајању из става 1. овог члана. 

Изузетно, извештај ревизора о припајању не сачињава се ако се сви чланови 

друштава која учествују у припајању изричито сагласе да се тај извештај не сачињава. 

Суд из става 2. овог члана, на заједнички захтев свих друштава која учествују у 

припајању, именује истог ревизора који сачињава заједнички извештај о припајању за сва 

друштва и одређује рок у коме је ревизор обавезан да овај извештај достави свим 

друштвима која учествују у припајању. 

Ревизор сачињава извештај о припајању у писаној форми, који садржи мишљење о 

томе да ли је сразмера у складу са којом се врши замена удела, односно акција правична и 

примерена, као и образложење у оквиру којег је дужан да наведе нарочито:  

1) који су методи процене вредности примењени приликом утврђивања предложене 

сразмере замене удела, односно акција и који су пондери додељени вредностима 

добијеним применом тих метода;  

2) да ли су примењени методи и пондери додељени вредностима добијеним 

применом тих метода примерени околностима тог случаја, као и каква би сразмера замене 

удела била да су додељени другачији пондери;  

3) које околности су отежавале процену вредности и обављање ревизије, ако их је 

било.  



Усвајање на скупштини 

Члан 514ж  

На скупштини сваког од друштава која учествују у припајању, након упознавања са 

извештајима из чл. 514ђ и 514е овог закона, као и мишљењем представника запослених на 

извештај из члана 514ђ овог закона, ако је достављено, одлучује се о усвајању заједничког 

нацрта уговора о припајању.  

Скупштина сваког од друштава која учествују у припајању има право да 

спровођење припајања услови хитним постизањем споразума о начину учествовања 

запослених у одлучивању у друштву стицаоцу. 

Када је друштво које се припаја  регистровано у Републици Србији, а у поступку 

припајања учествују друштва која имају регистровано седиште у другим државама 

чланицама у којима није прописана могућности вођења судских поступака испитивања 

сразмере замене акција, односно удела, као и судских поступака у вези са остваривањем 

посебних права акционара, односно чланова друштва који не спречавају регистрацију 

припајања, поступак припајања ће се спровести само у случају да скупштине тих 

друштава изричито прихвате могућност вођења таквих поступака у Републици Србији. 

Одлука суда из става 3. овог члана обавезује друштво стицаоца и све његове 

чланове. 

Заједнички нацрт уговора о припајању сматра се уговором о припајању када га 

усвоје скупштине свих друштава која учествују у припајању. 

Јавнобележничка исправа која претходи регистрацији припајања 

Члан 514з  

На захтев друштва које је регистровано на територији Републике Србије, а које 

учествује у припајању, јавни бележник, у складу са законом којим се уређује јавно 

бележништво, издаје јавнобележничку исправу о томе да су све радње и активности у вези 

са припајањем спроведене у складу са одредбама овог закона, односно да су испуњени сви 

прописани услови за припајање. 

Јавни бележник је овлашћен да од друштва из става 1. овог члана затражи све 

податке, исправе и друге документе, као и да предузме све остале радње за проверу 

испуњености услова за припајање. 

У случају судских поступака из члана 514ж став 3. овог закона, јавни бележник у 

јавнобележничкој исправи из става 1. овог члана обавезно наводи да су ти судски 

поступци у току. 

Регистрација припајања  

Члан 514и 

Ако је друштво стицалац регистровано у Републици Србији, регистрација 

припајања врши се у складу са законом о регистрацији, с тим што се за ову регистрацију 

подносе и јавнобележничка исправа из члана 514з овог закона и потврда надлежног органа 

друге државе чланице, у којој је регистровано друштво које учествује у припајању, о 



испуњености услова за прекогранично припајање у складу са правом те државе, које не 

могу бити старије од шест месеци од дана њиховог издавања. 

Регистар привредних субјеката је дужан да без одлагања, надлежном органу друге 

државе чланице у којој је регистровано друштво које учествује у припајању достави 

обавештење о регистрацији из става 1. овог члана 

Ако је друштво које се припаја регистровано у Републици Србији, регистрација 

брисања тог друштва из регистра привредних субјеката врши се у складу са законом о 

регистрацији, с тим што се регистрација брисања не може извршити пре пријема 

обавештења о извршеној регистрацији припајања од стране органа надлежног за 

регистрацију у држави чланици у којој је регистровано друштво стицалац. 

Ако је друштво стицалац регистровано у Републици Србији, припајање ступа на 

снагу даном регистрације припајања у регистру привредних субјеката. 

Ако је друштво које се припаја регистровано у Републици Србији, припајање ступа 

на снагу према праву државе у којој је регистровано друштво стицалац. 

Правне последице припајања 

Члан 514ј  

Правне последице припајања из члана 505. овог закона производе дејство даном 

ступања на снагу припајања. 

Ако је, за пренос имовине и обавеза са друштва које се припаја на друштво 

стицаоца у складу са прописима држава чланица у којима су регистрована друштва која 

учествују у припајању, потребно испунити посебне услове, односно поступке и процедуре 

да би тај пренос произвео правно дејство према трећим лицима, те услове, односно 

поступке и процедуре испуњава друштво стицалац. 

Поједностављени поступак припајања 

Члан 514к  

Када у прекограничном припајању учествује друштво стицалац које је 

регистровано на територији Републике Србије и једини је члан друштва које се припаја, 

скупштина друштва стицаоца не доноси одлуку о усвајању заједничког нацрта уговора о 

припајању, а заједнички нацрт уговора о припајању не садржи податке из члана 514г став 

2. тач. 2) и 3) овог закона. 

У случају из става 1. овог члана, не сачињава се извештај ревизора о припајању из 

члана 514е овог закона. 

Када у прекограничном припајању учествује друштво стицалац које је 

регистровано на територији Републике Србије које има најмање 90% удела или акција у 

друштву које се припаја, али не и све уделе, односно акције и друге хартије од вредности 

које дају право гласа, скупштина друштва стицаоца не доноси одлуку о усвајању 

заједничког нацрта уговора о припајању, осим у случају из члана 501. став 1. тачка 3) овог 

закона, а друштво које се припаја није у обавези да сачини извештај надлежног органа 

друштва из члана 514ђ овог закона, као ни извештај ревизора о припајању из члана 514е 

овог закона.  



Учествовање запослених у одлучивању  

Члан 514л  

Запослени у друштвима која учествују у прекограничном припајању имају право да 

учествују у одлучивању у друштву стицаоцу које је регистровано на територији Републике 

Србије, у складу са прописима којима се уређује учествовање запослених у одлучивању. 

Запослени у друштву које се припаја и које је регистровано на територији 

Републике Србије, имају право да учествују у одлучивању у друштву стицаоцу које је 

регистровано на територији друге државе чланице, у складу са прописима из става 1. овог 

члана. 

Ништавост регистрације припајања 

Члан 514љ  

Након ступања на снагу регистрације припајања, ако је друштво стицалац 

регистровано у Републици Србији, регистрација припајања не може се огласити 

ништавом. 

Сходна примена 

Члан 514м 

Одредбе овог дела закона о прекограничним припајањима сходно се примењују на 

прекогранична спајања.ˮ 

Члан 129. 

У члану 515. став 1. после речи: „акционара друштваˮ додају се запета и речи: „без 

обзира на терете, забране располагања, ограничења и права трећих лица на тим акцијама,ˮ. 

Ст. 3. и 4. бришу се. 

Члан 130. 

Члан 516. мења се и гласи: 

„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 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.ˮ 

Члан 131. 

Назив члана и члан 519. бришу се. 

Члан 132. 

Члан 521. мења се и гласи: 

„Члан 521. 

Сваки акционар друштва чије су акције предмет принудног откупа који сматра да 

цена коју је утврдило друштво у складу са чланом 516. овог закона није утврђена у складу 

са овим законом може у року од 30 дана од дана регистрације одлуке о принудном откупу 

тражити да надлежни суд у ванпарничном поступку утврди вредност тих акција у складу 

са овим законом. 

Ако је вредност утврђена одлуком суда виша од цене коју је утврдило друштво, 

откупилац је у обавези да разлику са припадајућом законском затезном каматом 

обрачунатом од дана доношења одлуке о принудном откупу депонује на рачун из члана 

516. став 6. овог закона у року од 30 дана од дана правноснажности одлуке суда, ради 

исплате разлике у цени свим акционарима чије су акције биле предмет принудног откупа. 

Ако откупилац пропусти да депонује разлику у складу са ставом 2. овог члана, 

друштво постаје неограничено солидарно одговорно за исплату те разлике.ˮ 

Члан 133. 

Члан 522. мења се и гласи:  

„Члан 522. 

Контролни акционар који стекне акције које представљају најмање 90% основног 

капитала друштва и који има најмање 90% гласова свих акционара који поседују обичне 

акције, обавезан је да купи акције сваког од преосталих акционара друштва на његов 

писани захтев.  

Обавезу из става 1. овог члана има контролни акционар који на дан подношења 

писаног захтева поседује најмање 90% основног капитала друштва и који има најмање 

90% гласова свих акционара који поседују обичне акције. 



Захтев из става 1. овог члана садржи врсту, класу и број акција које су предмет 

продаје и доставља се друштву, чиме се сматра да је захтев достављен и контролном 

акционару.  

Цена по којој је контролни акционар обавезан да купи акције из става 1. овог члана 

одређује се, сходном применом одредаба овог закона о цени по којој се исплаћују 

несагласни акционари.  

Друштво је дужно да у року од 60 дана од дана пријема захтева из става 1. овог 

члана утврди цену из става 4. овог члана сходном применом члана 475. овог закона и да о 

томе у истом року обавести контролног акционара и акционара подносиоца захтева.  

Уколико друштво у року из става 5. овог члана не утврди цену по којој је 

контролни акционар обавезан да откупи акције из става 1. овог члана, и о томе не обавести 

акционара подносиоца захтева, акционар подносилац захтева може у року од 30 дана од 

дана истека рока из става 5. овог члана, тражити од надлежног суда да у ванпарничном 

поступку утврди ту цену. 

Контролни акционар је дужан да у року од 30 дана од дана пријема обавештења из 

става 5. овог члана изврши исплату утврђене вредности акција акционару подносиоцу 

захтева, чиме се врши пренос акција на контролног акционара.  

Уколико контролни акционар не изврши исплату утврђене вредности акција 

акционару подносиоцу захтева у року из става 7. овог члана, акционар подносилац захтева 

може у року од 30 дана од дана истека рока из става 7. овог члана, поднети тужбу 

надлежном суду ради исплате. 

Акционар подносилац захтева који сматра да вредност утврђена од стране друштва 

није утврђена у складу са овим законом, може у року од 30 дана од дана пријема 

обавештења из става 5. овог члана тражити да суд у ванпарничном поступку утврди ту 

вредност акција у складу са чланом 475. овог закона.  

Ако суд, поступајући по захтеву акционара подносиоца захтева из става 9. овог 

члана, као вредност акција утврди износ који је виши од цене коју је утврдило друштво, 

контролни акционар је у обавези да разлику до тако утврђене вредности доплати 

акционару подносиоцу захтева у року од 30 дана од дана правноснажности одлуке суда, са 

законском затезном каматом почев од истека рока за исплату из става 7. овог члана.  

Ако контролни акционар пропусти да поступи у складу са ставом 10. овог члана, 

друштво постаје неограничено солидарно одговорно за обавезу контролног акционара из 

става 10. овог члана.  

Захтев акционара чије су акције продате контролном акционару за исплату разлике 

из става 10. овог члана застарева у року од три године од дана правноснажности одлуке 

суда из става 10. овог члана. 

Начин и рок исплате цене и преноса акција по основу права на продају акција врши 

се у складу са правилима пословања Централног регистра.ˮ 

Члан 134. 

У члану 523. став 1. мења се и гласи: 



 „Изузетно од чл. 515. и 516. овог закона, откупилац који је путем понуде за 

преузимање испунио услов из члана 515. став 1. овог закона, има право да у року од три 

месеца од дана истека понуде за преузимање поднесе Централном регистру захтев за 

принудни откуп акција по условима из понуде за преузимање.ˮ  

Члан 135. 

У члану 536. став 4. речи: „120 данаˮ замењују се речима: „150 данаˮ. 

У ставу 6. после речи: „регистрацијиˮ додају се запета и речи: „у року од 15 дана од 

дана усвајањаˮ. 

Члан 136. 

У члану 537. став 1. речи: „три месецаˮ замењују се речима: „шест месециˮ. 

У ставу 2. после речи: „регистрацијиˮ додају се запета и речи: „у року од 15 дана од 

дана усвајањаˮ. 

Члан 137. 

У члану 540. став 3. речи: „и доноси одлукуˮ замењују се речју: „одлукомˮ. 

Члан 138. 

У члану 543. став 2. после речи: „регистрацијиˮ додају се запета и речи: „а у 

случају акционарског друштва брисање се врши након подношења захтева Централном 

регистру за испис финансијских инструмената из регистраˮ. 

Став 4. мења се и гласи: 

„Пословне књиге и документа друштва које је брисано услед окончања 

ликвидације чувају се тако да буду доступни на територији Републике Србије у складу са 

прописима којима се уређује архивска грађа, а име и адреса лица које мора имати 

пребивалиште, односно седиште на територији Републике Србије, коме су пословне књиге 

и документа поверени на чување, региструју се у складу са законом о регистрацији.ˮ 

У ставу 5 речи: „става 6.ˮ замењују се речима: „става 4.ˮ. 

Члан 139. 

Члан 546. мења се и гласи: 

„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;  

(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, a друштво 

не региструје продужење времена трајања друштва или у истом 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 истом року друштво не промени правну форму или у истом року 

не отпочне ликвидацију; 

4) командитно друштво, у случају смрти комплементара, остане без иједног 

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 истом року друштво не 

промени правну форму или у истом року не отпочне ликвидацију; 

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;  

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; 

11) друштво не достави надлежном регистру почетни ликвидациони биланс у 

складу са законом којим се уређује рачуноводство;  

12) у другим случајевима предвиђеним законом.ˮ 

Члан 140. 



Члан 547. мења се и гласи: 

„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 

ликвидацијиˮ 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 

ликвидацијиˮ. 

Члан 141. 

После члана 547. додају се називи чланова и чл. 547а и 547б, који гласе: 

„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.  

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. 

Окончање поступка принудне ликвидације 



Члан 547б 

Након истека рока из члана 547. став 2. 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.ˮ 

Члан 142. 

У члану 567. став 1. после речи: „део привредног друштваˮ додају се речи: „на 

територији Републике Србијеˮ.  

Члан 143. 

Члан 569. мења се и гласи: 

„Члан 569. 

Огранак домаћег и страног привредног друштва региструје се у складу са законом о 

регистрацији. 

У регистру се региструју промене података и престанак, односно брисање огранка 

из регистра, у складу са законом о регистрацији.ˮ 

Члан 144. 

У члану 571. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„На назив огранка сходно се примењују одредбе чл. 27. до 29. овог закона.ˮ 

Члан 145. 

У члану 572. тачка 2) после речи: „саставуˮ додају се запета и речи: „осим ако у 

случају статусне промене постоји одлука правног следбеника оснивача огранка о наставку 

рада огранкаˮ. 

Члан 146. 

У члану 573. став 3. тачка 8) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

После тачке 8) додаје се тачка 9), која гласи: 

„9) адресу за пријем електронске поште.ˮ 

Став 4. мења се и гласи: 

„Приликом регистрације огранка из става 1. овог члана региструју се подаци из 

става 3. овог члана и финансијски извештаји оснивача ако су састављени, подвргнути 

ревизији и обелодањени на основу права државе по којем оснивач има ту обавезу.ˮ 

Члан 147. 

У члану 575. став 2. после тачке 6) тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

тачка 7), која гласи: 

„7) адресу за пријем електронске поште.ˮ 

Члан 148. 



У члану 576. став 1. тачка 2) после речи: „представништваˮ додају се запета и речи: 

„осим ако у случају статусне промене постоји одлука правног следбеника оснивача 

представништва о наставку рада представништваˮ.  

Члан 149. 

После члана 577. додаје се ДЕО ЈЕДАНАЕСТИ А и чл. 577а до 577ш, који гласе: 

„ДЕО ЈЕДАНАЕСТИ А 

ЕВРОПСКО ДРУШТВО 

1. OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Појам 

Члан 577а 

У Републици Србији може се основати Европско акционарско друштво (Societas 

Europea). 

Европско акционарско друштво (у даљем тексту: европско друштво) оснива се у 

правној форми акционарског друштва, чији је основни капитал подељен на акције које има 

један или више акционара, који не одговарају за обавезе друштва, осим у случајевима из 

члана 18. овог закона. 

Сходна примена  

Члан 577б 

На питања која нису прописана одредбама овог дела закона, примењују се одредбе 

овог закона које се односе на акционарско друштво. 

Стицање својства правног лица 

Члан 577в 

Европско друштво које се оснива на територији Републике Србије стиче својство 

правног лица регистрацијом у регистар привредних субјеката у складу са законом о 

регистрацији.  

Правна форма европског друштва се у пословном имену означава латичном 

ознаком: „SEˮ.  

Начин оснивања европског друштва 

Члан 577г 

Европско друштво на територији Републике Србије може се основати:  

1) припајањем, односно спајањем акционарских друштава, од којих је најмање 

једно регистровано на територији Републике Србије, а друго на територији друге државе 

чланице, при чему се: 

(1) једно или више акционарских друштава припајају акционарском друштву 

регистрованом на територији Републике Србије, преношењем на то друштво целокупне 

имовине и обавеза, чиме друштва које се припајају престају да постоје без спровођења 



поступка ликвидације, а друштво стицалац мења правну форму у форму европског 

друштва, или 

(2) два или више друштава спајају уз оснивање европског друштва преношењем на 

то друштво целокупне имовине и обавеза, чиме друштва која се спајају престају да постоје 

без спровођења поступка ликвидације; 

2) као холдинг кога оснивају:  

(1) најмање два друштва, од којих је најмање једно, друштво из члана 139. или 

члана 245. овог закона регистровано на територији Републике Србије и најмање једно, 

друштво капитала регистровано на територији друге државе чланице, или 

(2) најмање два друштва из члана 139. или члана 245. овог закона регистрована на 

територији Републике Србије од којих свако, у периоду од најмање две године, на 

територији друге државе чланице има регистрован огранак или контролисано друштво 

чији је искључиви власник; 

3) оснивањем контролисаног друштва у форми европског друштва, кога оснивају: 

(1) најмање два друштва, од којих је најмање једно, друштво из члана 139. или 

члана 245. овог закона регистровано на територији Републике Србије и најмање једно, 

друштво капитала регистровано на територији друге државе чланице или 

(2) најмање два друштва из члана 139. или члана 245. овог закона регистрована на 

територији Републике Србије од којих свако, у периоду од најмање две године, на 

територији друге државе чланице има регистрован огранак или контролисано друштво 

чији је искључиви власник; 

4) променом правне форме акционарског друштва које у периоду од најмање две 

године, на територији друге државе чланице има регистровано контролисано друштво 

чији је искључиви власник. 

У случају из става 1. тачка 2) овог члана друштва која оснивају европско друштво 

као холдинг, настављају да постоје. 

Промена правне форме у случају из става 1. тачка 4) овог члана не утиче на правни 

субјективитет акционарског друштва и нема за последицу оснивање новог правног лица.   

Основни капитал 

Члан 577д 

Основни капитал европског друштва изражава се у еврима и износи најмање 

120.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан 

уплате. 

На основни капитал европског друштва, повећање и смањење основног капитала, 

акције и друге хартије од вредности примењују се одредбе овог закона којима се уређују 

акционарска друштва. 

Оснивачки акт и статут 

Члан 577ђ 

Оснивачки акт је конститутивни акт европског друштва. 



Европско друштво поред оснивачког акта има и статут, којим се уређује управљање 

друштвом и друга питања у складу са овим законом.  

У оснивачком акту и статуту европског друштва седиште друштва одређује се у 

складу са одредбама члана 19. овог закона. 

Измене и допуне статута доноси скупштина европског друштва двотрећинском 

већином гласова свих акционара са правом гласа. 

На оснивачки акт и статут, ако је реч о електронском, односно дигитализованом 

документу, сходно се примењују одредбе члана 11. овог закона. 

2. ОСНИВАЊЕ ЕВРОПСКОГ ДРУШТВА ПРИПАЈАЊЕМ И СПАЈАЊЕМ 

Заједнички нацрт уговора о припајању 

Члан 577е 

Надлежни органи друштава која учествују у припајању припремају заједнички 

нацрт уговора о припајању. 

Заједнички нацрт уговора о припајању садржи нарочито: 

1) правну форму, пословна имена и регистрована седишта свих друштава која 

учествују у припајању, као и пословно име и седиште европског друштва;  

2) податке о сразмери замене акција друштва преносиоца за акције у европском 

друштву, као и висину новчаног плаћања ако постоји; 

3) начин преузимања акција у европском друштву и датум од кога те акције дају 

право учешћа у добити европског друштва и све појединости у вези тог права; 

4) датум од кога се трансакције друштва преносиоца сматрају, у рачуноводствене 

сврхе, трансакцијама обављеним у име европског друштва;  

5) очекиване последице припајања на запослене друштва преносиоца;  

6) права која европско друштво даје акционарима друштва који имају посебна 

права, као и имаоцима других хартија од вредности, односно мере које се у односу на та 

лица предлажу;  

7) све посебне погодности које се одобравају члановима надлежних органа из става 

1. овог члана друштава која учествују у припајању, као и стручним лицима која оцењују 

заједнички нацрт уговора о припајању и сачињавају извештаје о томе;  

8) предлог оснивачког акта и статута европског друштва;  

9) ако је то одговарајуће, информације о поступцима којима се одређују услови за 

учествовање запослених у одлучивању и остваривању других права у европском друштву, 

у складу са прописима којима се уређује учествовање запослених у одлучивању; 

10) процену вредности имовине и висине обавеза које се преносе на европско 

друштво и њихов опис, као и начин на који се тај пренос врши европском друштву;  

11) датуме финансијских извештаја који представљају основ за припајање.  

Кад све акције у припојеном друштву има друштво стицалац, заједнички нацрт 

уговора о припајању не мора да садржи податке из става 2. тач. 2) и 3) овог члана.  



Члан 577ж   

Објављивање 

Заједнички нацрт уговора о припајању друштво објављује на својој интернет 

страници, ако је има и доставља регистру привредних субјеката ради објављивања на 

интернет страници тог регистра, најкасније месец дана пре дана одржавања седнице 

скупштине на којој се доноси одлука о припајању. 

Уз заједнички нацрт уговора о припајању, објављују се и: 

1) подаци о регистрима у којима су уписана друштва која учествују у припајању и 

број под којим су та друштва уписана у регистар;  

2) обавештење повериоцима и мањинским акционарима друштава која учествују у 

припајању о начину на који је предвиђено да могу остварити своја права, као и о времену 

и месту где могу, без накнаде, извршити увид у документе и акте из члана 577е овог 

закона; 

3) обавештење члановима друштва, представницима запослених, односно 

запосленима, о времену и месту где могу, без накнаде, извршити увид у документ из члана 

577з овог закона и  

4) обавештење члановима друштва о времену и месту где могу, без накнаде, 

извршити увид у документ из члана 577и овог закона.  

Извештај надлежног органа друштва 

Члан 577з  

Надлежни орган сваког друштва које је регистровано на територији Републике 

Србије, а које учествује у припајању, сачињава извештај о припајању из члана 494. овог 

закона, најкасније месец дана пре дана одржавања седнице скупштине на којој се доноси 

одлука о припајању. 

Извештај ревизора о припајању 

Члан 577и 

Свако појединачно друштво које учествује у припајању именује ревизора ради 

ревизије заједничког нацрта уговора о припајању, који сачињава извештај о припајању 

најкасније месец дана пре дана одржавања седнице скупштине на којој се доноси одлука о 

припајању. 

Ако надлежни орган друштва које је регистровано у Републици Србији, а које 

учествује у припајању, не именује ревизора из става 1. овог члана, на захтев друштва, 

надлежни суд, у ванпарничном поступку, именује ревизора који сачињава ревизорски 

извештај о припајању за то друштво. 

Сва друштва која учествују у припајању могу споразумно именовати једног 

ревизора, који сачињава заједнички извештај о припајању из става 1. овог члана. 

Изузетно, извештај ревизора о припајању не сачињава се ако се сви чланови 

друштава која учествују у припајању изричито сагласе да се тај извештај не сачињава. 



Суд из става 2. овог члана, на заједнички захтев свих друштава која учествују у 

припајању, именује истог ревизора који сачињава заједнички извештај о припајању за сва 

друштва и одређује рок у коме је ревизор обавезан да овај извештај достави свим 

друштвима која учествују у припајању. 

Ревизор сачињава извештај о припајању у писаној форми, који садржи мишљење о 

томе да ли је сразмера у складу са којом се врши замена акција правична и примерена, као 

и образложење у оквиру којег је дужан да наведе нарочито:  

1) који су методи процене вредности примењени приликом утврђивања предложене 

сразмере замене акција и који су пондери додељени вредностима добијеним применом тих 

метода;  

2) да ли су примењени методи и пондери додељени вредностима добијеним 

применом тих метода примерени околностима тог случаја, као и каква би сразмера замене 

акција била да су додељени другачији пондери;  

3) које околности су отежавале процену вредности и обављање ревизије, ако их је 

било.  

Усвајање на скупштини 

Члан 577ј   

На скупштини сваког од друштава која учествују у припајању, након упознавања са 

извештајима из чл. 577з и 577и овог закона, као и мишљењем представника запослених на 

извештај из члана 577з овог закона, ако је достављено, одлучује се о усвајању заједничког 

нацрта уговора о припајању.  

Скупштина сваког од друштава која учествују у припајању има право да 

спровођење припајања услови хитним постизањем споразума о начину учествовања 

запослених у одлучивању у европском друштву. 

Када је друштво са територије Републике Србије друштво које се припаја, а у 

поступку припајања учествују друштва која имају регистровано седиште у другим 

државама чланицама у којима није прописана могућности вођења судских поступака 

испитивања сразмере замене акција, као и судских поступака у вези са остваривањем 

посебних права акционара који не спречавају регистрацију припајања, поступак припајања 

ће се спровести само у случају да скупштине тих друштава изричито прихвате могућност 

вођења таквих поступака у Републици Србији. 

Одлука суда из става 3. овог члана обавезује европско друштво и све његове 

акционаре. 

Заједнички нацрт уговора о припајању сматра се уговором о припајању када га 

усвоје скупштине свих друштава која учествују у припајању. 

Јавнобележничка исправа која претходи регистрацији  

Члан 577 к 

На захтев друштва које је регистровано на територији Републике Србије, а које 

учествује у припајању, јавни бележник, у складу са законом којим се уређује јавно 

бележништво, издаје јавнобележничку исправу о томе да су све радње и активности у вези 



са припајањем спроведене у складу са одредбама овог закона, односно да су испуњени сви 

прописани услови за припајање. 

Јавни бележник је овлашћен да од друштва из става 1. овог члана затражи све 

податке, исправе и друге документе, као и да предузме све остале радње за проверу 

испуњености услова за припајање. 

У случају судских поступака из члана 577j став 3. овог закона, јавни бележник у 

јавнобележничкој исправи из става 1. овог члана обавезно наводи да су ти судски 

поступци у току. 

Регистрација  

Члан 577л 

Ако се европско друштво региструје у Републици Србији, регистрација се врши у 

складу са законом о регистрацији, с тим што се за ову регистрацију подносе и 

јавнобележничка исправа из члана 577к овог закона и потврда надлежног органа друге 

државе чланице, у којој је регистровано друштво које учествује у припајању, о 

испуњености услова за припајање у складу са правом те државе, које не могу бити старије 

од шест месеци од дана њиховог издавања. 

Европско друштво не може се регистровати, ако није закључен споразум о 

учествовању запослених у европском друштву, у складу са прописима којима се уређује 

учествовање запослених у одлучивању у европском друштву 

Регистар привредних субјеката дужан је да, без одлагања, надлежном органу друге 

државе чланице у којој је регистровано друштво које учествује у припајању, достави 

обавештење о регистрацији из става 1. овог члана. 

Ако је друштво које се припаја регистровано у Републици Србији, регистрација 

брисања тог друштва из регистра привредних субјеката врши се у складу са законом о 

регистрацији, с тим што се регистрација брисања не може извршити пре пријема 

обавештења о извршеној регистрацији европског друштва од стране органа надлежног за 

регистрацију у држави чланици у којој је регистровано европско друштво. 

Ако је европско друштво регистровано у Републици Србији, припајање ступа на 

снагу даном регистрације европског друштва у регистру привредних субјеката. 

Ако је друштво које се припаја регистровано у Републици Србији, припајање ступа 

на снагу даном регистрације европског друштва у регистру друге државе чланице. 

Правне последице оснивања европског друштва припајањем 

Члан 577љ 

Оснивањем европског друштва припајањем наступају правне последице из члана 

505. овог закона. 

Правне последице из става 1. овог члана призводе дејство даном регистрације 

европског друштва. 

Ако је за пренос имовине и обавеза са друштва које се припаја на европско 

друштво, у складу са прописима држава чланица у којима су регистрована друштва која 

учествују у припајању, потребно испунити посебне услове, односно поступке и процедуре 



да би тај пренос произвео правно дејство према трећим лицима, те услове, односно 

поступке и процедуре испуњавају друштва која учествују у припајању или европско 

друштво. 

Поједностављени поступак оснивања европског друштва припајањем  

Члан 577м  

Када у оснивању европског друштва припајањем учествује друштво стицалац које 

је регистровано на територији Републике Србије и једини је члан друштва које се припаја, 

скупштина друштва стицаоца не доноси одлуку о усвајању заједничког нацрта уговора о 

припајању, а заједнички нацрт уговора о припајању не садржи податке из члана 577е став 

2. тач. 2) и 3) овог закона. 

У случају из става 1. овог члана, не сачињава се извештај ревизора о припајању из 

члана 577и овог закона. 

Када у оснивању европског друштва припајањем учествује друштво стицалац које 

је регистровано на територији Републике Србије које има најмање 90% акција у друштву 

које се припаја, али не и све акције и друге хартије од вредности које дају право гласа, 

скупштина друштва стицаоца не доноси одлуку о усвајању заједничког нацрта уговора о 

припајању, осим у случају из члана 501. став 1. тачка 3) овог закона, а друштво које се 

припаја није у обавези да сачини извештај надлежног органа друштва из члана 577з овог 

закона, као ни извештај ревизора о припајању из члана 577и овог закона.  

Учествовање запослених у одлучивању  

Члан 577н  

Запослени у друштвима која учествују у припајању имају право да учествују у 

одлучивању у европском друштву које је регистровано на територији Републике Србије, у 

складу са прописима којима се уређује учествовање запослених у одлучивању у 

европском друштву. 

Запослени у друштву које се припаја и које је регистровано на територији 

Републике Србије, имају право да учествују у одлучивању у европском друштву које је 

регистровано на територији друге државе чланице, у складу са прописима из става 1. овог 

члана. 

Ништавост регистрације  

Члан 577њ  

Након регистрације европског друштва у Републици Србији, регистрација се не 

може огласити ништавом. 

Сходна примена 

Члан 577о 

Одредбе овог дела закона о оснивању европског друштва припајањем сходно се 

примењују на оснивање европског друштва спајањем. 

Ако одредбама овога дела закона није другачије прописано, на оснивање европског 

друштва припајањем, односно спајањем сходно се примењују одредбе овог закона које се 

односе на статусне промене припајања и спајања.  



3. ОСНИВАЊЕ ЕВРОПСКОГ ДРУШТВА КАО ХОЛДИНГА 

Члан 577п 

Надлежни органи друштава која учествују у оснивању европског друштва као 

холдинга (у даљем тексту: холдинг), припремају заједнички план оснивања холдинга (у 

даљем тексту: план оснивања). 

План оснивања, осим елеменaта из члана 577е овог закона, садржи и планирани 

основни капитал холдинга, као и планирану сразмеру акција, односно удела сваког 

друштва које учествује у оснивању холдинга, а које чланови морају уложити у оснивање 

холдинга. Акције, односно удели који се улажу у оснивање холдинга морају чинити више 

од 50% акција, односно удела које дају право гласа. 

На објављивање плана оснивања, извештај надлежног органа, извештај ревизора и 

усвајање на скупштини сходно се примењују одредбе чл. 577ж до 577ј овог закона. 

У року од три месеца од дана усвајања плана оснивања на скупштини сваког од 

друштава која учествују у оснивању холдинга, чланови сваког друштва обавештавају 

друштво да ли ће уложити своје акције, односно уделе у холдинг. 

По истеку рока из става 4. овог члана, ако су испуњени услови у погледу 

минималног основног капитала, а према сразмери која је утврђена у плану оснивања, као и 

сви други услови, свако друштво је у обавези да на свој интеренет страници, као и на 

интернет страници регистра у коме је регистровано, објави да су испуњени услови за 

оснивање холдинга. 

Чланови друштава који учествују у оснивању холдинга, који се у року из става 4. 

овог члана нису изјаснили да ли намеравају да уложе своје акције, односно уделе у 

холдинг, могу се изјаснити у року од месец дана од дана објављивања обавештења из 

става 5. овог члана. 

Оснивачки акт и статут холдинга усвајају се тек по истеку рока из става 6. овог 

члана.  

Регистрација 

Члан 577р 

Ако се холдинг региструје у Републици Србији, регистрација се врши у складу са 

законом о регистрацији, с тим што се за ову регистрацију подносе и јавнобележничка 

исправа из члана 577к овог закона и потврда надлежног органа друге државе чланице, у 

којој је регистровано друштво које учествује у оснивању холдинга, о испуњености услова 

у складу са правом те државе, које не могу бити старије од шест месеци од дана њиховог 

издавања. 

4. ОСНИВАЊЕ КОНТРОЛИСАНОГ ДРУШТВА У ФОРМИ ЕВРОПСКОГ ДРУШТВА  

Општа одредба 

Члан 577с 

На оснивање контролисаног друштва у форми европског друштва, сходно се 

примењују одредбе овог закона које се односе на акционарско друштво, као и одредбе 

чл.577е до 577њ овог закона. 



5. ОСНИВАЊЕ ЕВРОПСКОГ ДРУШТВА ПРОМЕНОМ ПРАВНЕ ФОРМЕ 

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА И ПРОМЕНА ПРАВНЕ ФОРМЕ ЕВРОПСКОГ ДРУШТВА 

У АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 

Промена правне форме акционарског друштва у европско друштво 

Члан 577т 

Један или више директора,  односно одбор директора акционарског друштава које 

је регистровано на територији Републике Србије, а мења правну форму у европско 

друштво, припрема план промене правне форме (у даљем тексту: план промене). 

План промене нарочито садржи: 

1) пословно име и адресу седишта друштва које спроводи поступак промене правне 

форме;  

2) предлог оснивачког акта и статута европског друштва; 

3) очекиване последице промене правне форме на запослене, као и на учествовање 

запослених у одлучивању и остваривању других права у европском друштву; 

4) планирани рок за промену правне форме; 

5) права за заштиту акционара и поверилаца.  

Поред плана из става 1. овог члана, један или више директора, односно одбор 

директора најкасније месец дана пре дана одржавања седнице скупштине на којој се 

доноси одлука о промени правне форме, припрема и извештај о потреби спровођења 

поступка промене правне форме, који обавезно садржи разлоге и анализу очекиваних 

ефеката промене правне форме и објашњење правних последица промене правне форме на 

акционаре и запослене. 

Ако је управљање друштвом дводомно, акта и документе из ст. 1. и 2. овог члана 

припрема један или више директора, односно извршни одбор, а надзорни одбор их 

утврђује и доставља скупштини ради усвајања.  

Акционарско друштво из става 1. овог члана именује ревизора ради ревизије плана 

промене, који сачињава извештај о промени правне форме, најкасније месец дана пре дана 

одржавања седнице скупштине на којој се доноси одлука о промени правне форме. Ако 

надлежни орган друштва не именује ревизора, на захтев друштва, надлежни суд, у 

ванпарничном поступку, именује ревизора који сачињава ревизорски извештај о промени 

правне форме. 

Ревизор сачињава извештај о промени правне форме у писаној форми, којим 

потврђује да акционарско друштво располаже нето имовином која је једнака најмање 

његовом основном капиталу увећаном за резерве, које се не распоређују. 

На објављивање плана промене, извештаја о потреби спровођења поступка промене 

правне форме и ревизорског извештаја о промени правне форме сходно се примењују 

одредбе члана 577ж овог закона. 

Одлука о промени правне форме доноси се трочетвртинском већином гласова 

присутних акционара, ако статутом није одређена већа већина. 



Пренос седишта акционарског друштва регистрованог на територији Републике 

Србије у другу државу чланицу не може се вршити истовремено са променом правне 

форме у европско друштво. 

Регистрација 

Члан 577ћ 

Регистрација се врши у складу са законом о регистрацији, с тим што се за ову 

регистрацију подносе и јавнобележничка исправа из члана 577к овог закона која не може 

бити старија од шест месеци од дана њеног издавања. 

Промена правне форме европског друштва у акционарско друштво 

Члан 577у 

Европско друштво регистровано на територији Републике Србије може променити 

правну форму у акционарско друштво. 

Промена правне форме из става 1. овог члана може се спровести након истека рока 

од две године од дана оснивања, односно након усвајања два годишња финансијска 

извештаја. 

Промена правне форме из става 1. овог члана не утиче на правни субјективитет 

друштва и нема за последицу оснивање новог правног лица.  

На промену правне форме европског друштва у акционарско друштво сходно се 

примењују одредбе чл.577т и 577ћ овог закона. 

6. ПРЕНОС СЕДИШТА ЕВРОПСКОГ ДРУШТВА 

6.1. Пренос седишта европског друштва регистрованог на територији Републике 

Србије у другу државу чланицу 

План преноса и јавнобележничка потврда 

Члан 577ф 

Један или више директора, односно одбор директора европског друштава које је 

регистровано на територији Републике Србије, припрема план преноса седишта. 

План преноса седишта нарочито садржи: 

1) пословно име и адресу седишта европског друштва;  

2) предложено ново седиште; 

3) предлог измена статута европског друштва; 

4) очекиване последице преноса седишта на запослене, као и на учествовање 

запослених у одлучивању и остваривању других права у европском друштву; 

5) планирани рок за пренос седишта; 

6) предвиђена права за заштиту акционара и поверилаца; 

7) предвиђену новчану накнаду за откуп акција несагласних акционара.  



Поред плана из става 2. овог члана, један или више директора, односно одбор 

директора европског друштва најкасније месец дана пре дана одржавања седнице 

скупштине на којој се доноси одлука о преносу седишта у другу државу чланицу, 

припрема и извештај, који обавезно садржи разлоге и анализу очекиваних ефеката преноса 

седишта и објашњење правних последица преноса седишта на акционаре и запослене. 

Ако је управљање друштвом дводомно, извештај из става 3. овог члана доставља се 

надзорном одбору на усвајање пре подношења скупштини на одобрење. 

План преноса седишта европско друштво објављује на својој интернет страници, 

ако је има и доставља регистру привредних субјеката ради објављивања на интернет 

страници тог регистра најкасније два месеца пре дана одржавања седнице скупштине на 

којој се доноси одлука о преносу седишта. 

Уз план преноса објављује се и обавештење акционарима и повериоцима о начину 

на који је предвиђено да могу остварити своја права, као и о времену и месту где могу, без 

накнаде, извршити увид у документе и акте из ст. 2. и 3. овог члана. 

Одлука о преносу седишта доноси се двотрећинском већином гласова присутних 

акционара, ако оснивачким актом, односно статутом није одређена већа већина. 

На захтев европског друштва које је регистровано на територији Републике Србије, 

а које врши пренос седишта у другу државу чланицу, јавни бележник, у складу са законом 

којим се уређује јавно бележништво, издаје јавнобележничку исправу о томе да су све 

радње и активности у вези са преносом седишта спроведене у складу са одредбама овог 

закона, односно да су испуњени сви прописани услови за пренос седишта. 

Пре издавања јавнобележничке исправе из става 8. овог члана, европско друштво 

доказује да су интереси поверилаца и трећих лица у вези са обавезама европског друштва 

насталим пре објављивања плана преноса седишта заштићени у складу са одредбама овог 

закона. 

Јавни бележник је овлашћен да од европског друштва затражи све податке, исправе 

и друге документе, као и да предузме све остале радње за проверу испуњености услова за 

пренос седишта. 

У случају судских поступака у вези са остваривањем посебних права несагласних 

акционара и заштите поверилаца, јавни бележник у јавнобележничкој исправи из става 8. 

овог члана обавезно наводи да су ти судски поступци у току. 

Регистрација  

Члан 577х 

Планирани пренос седишта европског друштва региструје се у регистру 

привредних субјеката у складу са законом о регистрацији, с тим што се за ову 

регистрацију подносе и: 

1) јавнобележничка исправа из члана 577ф став 8. овог закона, која не може бити 

старија од шест месеци од дана издавања и 

2) изјава директора или одбора директора, односно извршног одбора да нису 

наступили стечајни разлози у складу са законом којим се уређује стечај, као и да нису 

наступили разлози за принудну ликвидицају у складу са овим законом.  



Регистрација брисања европског друштва из регистра привредних субјеката врши 

се у складу са законом о регистрацији, с тим што се регистрација брисања не може 

извршити пре пријема обавештења о извршеној регистрацији новог седишта европског 

друштва од стране органа надлежног за регистрацију у држави чланици у коју се преноси 

седиште. 

Након преноса седишта европског друштва у другу државу чланицу, тужба против 

европског друштва која се подноси ради заштите правног интереса насталог из правног 

посла пре преноса седишта, подноси се надлежном суду у Републици Србији. 

6.2. Пренос седишта европског друштва регистрованог на територији друге државе 

чланице у Републику Србију 

Регистрација 

Члан 577ц 

Ако се седиште европског друштва преноси у Републику Србију, регистрација се 

врши у складу са законом о регистрацији, с тим што се за ову регистрацију подносе и 

потврда надлежног органа државе чланице у којој је регистровано друштво које преноси 

седиште о испуњености услова за пренос седишта, у складу са правом те државе, која не 

може бити старија од шест месеци од дана издавања. 

Регистар привредних субјеката у Републици Србији, дужан је да без одлагања, 

надлежном органу друге државе чланице у којој је регистровано европско друштво које 

преноси седиште, достави обавештење о регистрацији из става 1. овог члана, ради  

регистрације брисања европског друштва из регистра надлежног органа друге државе 

чланице. 

Регистрација преноса седишта европског друштва из друге државе чланице у 

Републику Србију, ступа на снагу даном регистрације преноса седишта европског 

друштва у регистру привредних субјеката, с тим што се трећа лица и даље могу позивати 

на претходно регистровано седиште, све док се не изврши брисање друштва из претходног 

регистра, осим ако европско друштво не докаже да су та лица знала за ново регистровано 

седиште. 

7. УПРАВЉАЊЕ ЕВРОПСКИМ ДРУШТВОМ 

Члан 577ч 

 Управљање европским друштвом које је регистровано у Републици Србији може 

бити организовано као једнодомно или дводомно, у складу са одредбама члана 326. овог 

закона. 

На једнодомно управљање европским друштвом сходно се примењују одредбе чл. 

327. до 416. овог закона. 

Изузетно од одредаба става 2. овог члана, у европском друштву мора бити 

образован одбор директора, а седнице одбора директора одржавају се најмање једном у 

три месеца. 

На дводомно управљање европским друштвом сходно се примењују одредбе чл. 

327. до 381. овог закона и одредбе чл. 417. до 467. овог закона.  



Одредбе овог закона које се односе на скупштину акционарског друштва сходно се 

примењују и на скупштину европског друштва. 

8. ПРЕСТАНАК ЕВРОПСКОГ ДРУШТВА И ОБАВЕЗА ОБЈАВЉИВАЊА 

Ликвидација и стечај европског друштва 

Члан 577џ 

Одредбе овог закона о ликвидацији сходно се примењују и на ликвидацију 

европског друштва. 

Одредбе закона којим се уређује стечај сходно се примењују и на стечај европског 

друштва. 

Објављивање у Службеном листу Европске уније 

Члан 577 ш 

Регистар привредних субјеката у року од месец дана од дана регистрације оснивања 

европског друштва, брисања европског друштва из регистра и преноса седишта, доставља 

Канцеларији за званична издања Европских заједница обавештење о регистрованим 

подацима ради објављивања у „Службеном листу Европске унијеˮ.ˮ 

Члан 150. 

После члана 580. додаје се ДЕО ДВАНАЕСТИ А и чл.580а до 580ч, који гласе: 

„ДЕО ДВАНАЕСТИ А 

ЕВРОПСКА ЕКОНОМСКА ИНТЕРЕСНА ГРУПАЦИЈА 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Појам  

Члан 580а 

У Републици Србији може се основати Европскa економскa интересна групација. 

Правни положај 

Члан 580б 

Европскa економскa интересна групација која се оснива на територији Републике 

Србије (у даљем тексту: групација) је правно лице које оснивају најмање два привредна 

друштва, предузетника, односно друга правна или физичка лица која обављају 

пољопривредну или другу делатност у складу са законом, од којих је најмање једно 

регистровано на територији Републике Србије, а друго на територији друге државе 

чланице.  

Циљ оснивања и активности групације 

Члан 580в 

Групација се оснива ради лакшег остваривања, развоја, усклађивања и заступања 

привредних и других економских интереса и активности њених чланова.  



Групација нема сопствену делатност, а послове и активности које предузима ради 

остваривања циља због којег је основана представља допунску, односно помоћну 

активност у обављању делатности њених чланова.  

Циљ групације није стицање сопствене добити. 

Групација може имати представништво у другој држави чланици.  

Европска економска интересна групација која је регистрована на територији друге 

државе чланице може имати представништво у Републици Србији.  

Групација не може:  

1) непосредно или посредно, управљати или вршити надзор над делатностима 

својих чланова или других привредних друштава, нарочито у погледу запослених и других 

ангажованих лица, финансија и улагања; 

2) непосредно или посредно, по било ком основу, имати у власништву акције или 

уделе у основном капиталу својих чланова, с тим да може поседовати акције или уделе у 

другим привредним друштвима, ако је то у интересу њених чланова и ако је неопходно за 

остваривање циљева групације;  

3) запошљавати више од 500 лица; 

4) директору члана групације или са њим повезаном лицу давати зајам или у корист 

тих лица располагати имовином групације, нити се преко групације може вршити пренос 

имовине са члана групације на његовог директора или са њим повезаног лица; 

5) бити члан друге групације; 

6) не може променити правну форму у форму привредног друштва или друге 

облике организовања, нити спроводити статусне промене. 

Оснивање групације 

Члан 580г 

Оснивачки акт групације је уговор о оснивању групације, који се сачињава у 

писаној форми. 

Лица која оснивају групацију и лица која му накнадно приступе су чланови 

групације. 

Групација се може основати на одређено или неодређено време. Сматра се да је 

групација основана на неодређено време, ако уговором о оснивању групације није 

другачије одређено. 

Потписи на уговору из става 1. овог члана оверавају се у складу са законом којим 

се уређује овера потписа, с тим да оверу потписа, ако је реч о електронском документу, 

замењује квалификовани електронски потпис чланова групације, осим ако то није у 

супротности са прописима којима се уређује промет непокретности. 

Уговор о оснивању групације садржи нарочито: 

1) пословно име, односно назив групације уз навођење ознаке „Европска економска 

интересна групацијаˮ или „ЕЕИГˮ; 



2) седиште и адресу седишта групације; 

3) циљ ради кога се оснива групација; 

4) пословно име, односно назив, правну форму, односно лично име, укључујући  

јединствени матични број грађана или број пасоша и државу издавања пасоша за странца, 

регистровано седиште и адресу члана групације, укључујући и датум и број под којим је 

тај члан групације регистрован у одговарајућем регистру и 

5) време трајања групације, ако се оснива на одређено време.  

Уговором о оснивању групације уређују се и финансирање и управљање 

групацијом, стицање и престанак својства члана групације, престанак групације, као и 

друга питања од значаја за рад групације. 

Регистрација групације 

Члан 580д 

На регистрацију групације која се оснива на територији Републике Србије сходно 

се примењују одредбе закона којим се уређују удружења, осим ако овим делом закона није 

другачије прописано.  

У регистру удружења, обавезно се региструју и: 

1) уговор о оснивању групације и његове измене; 

2) подаци о члановима групације из члана 580г став 5. тачка 4) овог закона; 

3) заступници групације и подаци из члана 580г став 5. тачка 4) овог закона за 

заступнике, ограничења овлашћења заступника, као и промене података о заступницима; 

4) обавештење о оснивању, односно престанку представништва групације у другој 

држави чланици; 

5) одлука надлежног суда о забрани рада групације; 

6) подаци о промени чланова групације; 

7) подаци о ликвидацији и стечају групације; 

8) престанак групације; 

9) промена седишта групације и 

10) клаузула уговора о оснивању групације или други одговарајући писани 

документ, којим се нови члан групације изузима од обавезе плаћања дугова и других 

обавеза групације који су настали пре његовог приступања. 

У регистру страних удружења, у складу са законом којим се уређују удружења, 

региструје се представништво Европске економске интересне групације која је 

регистрована на територији друге државе чланице.  

Регистар удружења, односно регистар страних удружења у року од месец дана од 

дана регистрације доставља Канцеларији за званична издања Европских заједница податке 

из ст.1, 2. и 3. овог члана ради објављивања у „Службеном листу Европске унијеˮ.  

Стицање својства правног лица 



Члан 580ђ 

Групација која се оснива на територији Републике Србије стиче својство правног 

лица регистрацијом у регистру удружења у складу са законом којим се уређују удружења.  

Правна форма групације се у пословном имену означава са: „Европска економска 

интересна групацијеˮ или „ЕЕИГˮ.  

Финансирање групације 

Члан 580е 

У зависности од циља оснивања групације и потребних средстава за оснивање и 

рад групације, групација се може основати и финансирати од улога чланова групације или 

чланарина, у складу са уговором о оснивању групације. 

Улози чланова могу бити новчани и неновчани.  

Неновчани улози могу бити у стварима, правима, раду, услугама и вештинама. 

Чланови групације стичу уделе у групацији сразмерно својим улозима, осим ако 

уговором о оснивању није другачије одређено. 

Удели у групацији не могу се стицати објављивањем јавног позива. 

Уговор о оснивању групације садржи износ и рок за уплату новчаног улога члана 

групације, опис врсте, вредност, начин и рок за унос неновчаног улога члана групације, 

односно износ, рок и начин плаћања чланарине. 

Групација се може финансирати и из кредита, као и на други законом дозвољен 

начин. 

Одговорност за обавезе групације 

Члан 580ж 

Чланови групације су неограничено солидарно одговорни целокупном својом 

имовином за обавезе групације.  

Лице које после оснивања групације стекне својство члана одговара за обавезе 

групације, укључујући и обавезе настале пре његовог приступања групацији.  

Изузетно од става 2. овог члана, клаузулом уговора о оснивању групације или 

другим одговарајућим писаним документом, нови члан групације може бити изузет од 

обавезе плаћања дугова и других обавеза групације који су настали пре његовог 

приступања групацији.  

Ограничење одговорности из става 3. овог члана производи правно дејство према 

трећим лицима од дана објављивања на интернет страници регистра удружења.  

Повериоци не могу захтевати намирење потраживања од члана групације, у складу 

са ставом 1. овог члана, пре окончања ликвидације групације, осим ако су прво захтевали 

намирење потраживања од групације, а групација не измири доспела потраживања у 

предвиђеном року.  

Чланови групације одговарају неограничено солидарно за обавезе групације у 

ликвидацији и након брисања групације из регистра удружења. 



Сваки члан групације коме престаје чланство у групацији и даље одговара 

неограничено солидарно за обавезе групације које су настале пре престанка његовог 

чланства.  

Потраживања поверилаца према члановима групације из ст. 6. и 7. овог члана 

застаревају у року од пет година од дана брисања групације из регистра удружења, 

односно од дана престанка чланства.  

За обавезе проистекле из активности које су предузете у име групације, пре њене 

регистрације, неограничено солидарно одговарају лица која су те активности предузела, 

ако групација након регистрације не преузме обавезе проистекле из тих активности.  

Промена седишта  

Члан 580з 

Одлуку о промени седишта групације доносе чланови групације једногласно, осим 

ако уговором о оснивању групације није другачије одређено.  

Пренос седишта 

Члан 580и 

Седиште групације може се пренети у другу државу чланицу. 

Заступник групације сачињава предлог одлуке о преносу седишта. 

Предлог одлуке о преносу седишта, групација објављује на свој интернет страници, 

ако је има и доставља регистру удружења ради објављивања на интернет страници тог 

регистра, најкасније два месеца пре дана одржавања седнице скупштине на којој се доноси 

одлука о преносу седишта. 

Скупштина групације доноси одлуку о преносу седишта једногласно. 

Одлука о преносу седишта ступа на снагу даном регистрације новог седишта у 

надлежном регистру државе чланице у коју се преноси седиште. 

Регистрација брисања групације из регистра због преноса седишта, не може се 

извршити пре пријема обавештења о извршеној регистрацији новог седишта од стране 

органа надлежног за регистрацију у држави чланици у коју се преноси седиште. 

Органи групације 

Члан 580ј 

Органи групације су: 

1) скупштина и  

2) један или више директора, односно одбор директора. 

Уговором о оснивању групације могу се предвидети и други органи и њихова 

овлашћења. 

Скупштина групације 

Члан 580к 

Скупштину групације чине сви чланови групације. 



Сваки члан групације има један глас. 

Уговором о оснивању групације може се предвидети да поједини чланови 

групације имају више од једног гласа, с тим да ниједан члан не може имати већину од 

укупног броја гласова. 

Скупштина групације одлуке доноси једногласно, осим ако уговором о оснивању 

није другачије одређено. 

Једногласна одлука скупштине обавезна је за: 

1) измену циљева групације; 

2) измену броја гласова који се додељују одређеном члану; 

3) измену начина  гласања и броја гласова потребних за доношење одлука; 

4) продужење времена трајања групације, ако је основана на одређено време и 

5) измену учешћа чланова групације у финансирању групације. 

Директори групације 

Члан 580л  

Групација има једног или више директора који су законски заступници групације, 

који могу бити именовани уговором о оснивању групације или одлуком скупштине. 

Уговором о оснивању групације одређује се број директора, а услови за именовање, 

овлашћења и опозив директора могу бити одређени једногласном одлуком скупштине, ако 

то уговором о оснивању није одређено.  

Директор из става 1. овог члана може бити свако пословно способно физичко лице. 

Директор групације не може бити лице:  

1) које је директор или члан надзорног одбора у више од пет привредних друштава, 

односно других правних лица;  

2) које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година 

рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време 

проведено на издржавању казне затвора;  

3) коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности, за време док 

траје та забрана.  

Сваки директор је овлашћен да самостално заступа групацију, ако уговором о 

оснивању није другачије одређено.  

Правни послови и радње које предузима директор према трећим лицима обавезују 

групацију и у случају када су ти послови и радње предузети изван циљева групације, осим 

ако групација докаже да је треће лице знало или морало знати да су ти послови и радње 

изван циљева групације. 

Директор је дужан да поступа у складу са ограничењима својих овлашћења која су 

утврђена уговором о оснивању групације или одлуком скупштине.  

Ограничења овлашћења директора не могу се истицати према трећим лицима.  



Изузетно од става 8. овог члана, ограничења овлашћења директора у виду 

заједничког заступања, односно обавезног супотписа могу се истицати према трећим 

лицима, само ако су регистрована у складу са чланом 580д овог закона.  

Приступање новог члана 

Члан 580љ 

Одлуку о приступању нових чланова, скупштина групације доноси једногласно.  

Престанак својства члана 

Члан 580м 

Својство члана групације престаје у случају: 

1) иступања члана; 

2) искључења члана; 

3) брисања члана који је правно лице из надлежног регистра, као последице 

ликвидације, принудне ликвидације или закључења стечаја;  

4) преноса целокупног удела; 

5) смрти члана групације;  

6) у другим случајевима одређеним уговором о оснивању групације. 

Након престанка својства члана групације у случајевима из става 1. овог члана, 

групација наставља да постоји под условима предвиђеним у уговору о оснивању или  

једногласном одлуком преосталих чланова, ако уговором о оснивању није другачије 

одређено.  

Иступање члана 

Члан 580н 

Члан групације може иступити из групације под условима и на начин одређеним 

уговором о оснивању, а ако уговором о оснивању то није одређено, о иступању члана 

групације одлучује скупштина групације једногласно.  

Сваки члан групације може иступити из групације из оправданог разлога. 

Члан групације који иступа из групације не може гласати у скупштини када се 

доноси одлука о његовом иступању. 

Искључење члана  

Члан 580њ  

Члан групације може бити искључен из групације на основу одлуке скупштине 

групације, под условима и на начин одређен уговором о оснивању. 

Групација може тужбом, коју подноси надлежном суду према месту седишта 

групације, захтевати искључење члана групације из разлога који су одређени уговором о 

оснивању групације, а нарочито ако члан групације својим радњама и пропуштањем 

противно уговору о оснивању спречава или у значајној мери отежава активности 



групације, не извршава посебне обавезе према групацији утврђене уговором о оснивању и 

намерно или грубом непажњом проузрокује штету групацији. 

Тужбу из става 2. овог члана могу заједно поднети чланови групације који чине 

већину, осим ако уговором о оснивању није другачије одређено. 

Члан групације не може гласати у скупштини када се доноси одлука о његовом 

искључењу из групације. 

Пренос удела   

Члан 580о 

Сваки члан групације може пренети свој удео у групацији, или део удела, другом 

члану групације или трећем лицу. 

Одлуку о преносу удела скупштина групације доноси једногласно. 

Члан групације који преноси свој удео или део удела не може гласати у скупштини 

када се доноси одлука о преносу удела. 

Удео као средство обезбеђења  

Члан 580п 

Члан групације може свој удео користити као средство обезбеђења само уколико 

скупштина групације то одобри, осим ако уговором о оснивању није другачије одређено. 

Одлуку из става 1. овог члана скупштина групације доноси једногласно. 

Члан групације који свој удео користити као средство обезбеђења не може гласати 

у скупштини када се доноси одлука из става 2. овог члана. 

Лице у чију корист је дато средство обезбеђења из става 1. овог члана, не може на 

основу средства обезбеђења постати члан групације. 

Престанак својства члана услед смрти  

Члан 580р  

У случају смрти члана групације, његов наследник не може наставити чланство у 

групацији, осим ако уговором о оснивању групације није другачије одређено. 

У случају да наследник не може наставити чланство у групацији или не прихвати 

чланство у групацији, групација је обавезна да наследнику исплати противвредност удела 

у групацији. 

Обавеза обавештавања о престанку својства члана групације 

Члан 580с  

Директор, односно директори групације о престанку својства члана без одлагања 

обавештавају остале чланове групације и регистру удружења подносе пријаву за упис 

промене члана групације. 

Пријаву за упис промене члана групације из става 1. овог члана, може поднети и 

члан коме престаје својство члана или било који други члан групације. 

Последице престанка својства члана 



Члан 580т  

Вредност права и обавеза члан групације коме престаје својство члана, осим у 

случају из члана 580о овог закона, утврђује се на основу стања активе и пасиве групације 

у тренутку престанка својства члана. 

Вредност права и обавеза из става 1. овог члана не може се унапред одредити.  

Расподела добити и покриће губитака 

Члан 580ћ 

Добит коју групација евентуално оствари обављањем активности представља добит 

чланова и расподељује се између чланова у сразмери одређеној уговором о оснивању 

групације, а ако овим уговором сразмера није одређена, добит се расподељује између 

чланова на једнаке делове. 

Чланови групације учествују у покрићу губитака групације у сразмери одређеној 

уговором о оснивању групације, а ако овим уговором сразмера није одређена, чланови 

групације учествују у покрићу губитака групације у једнаким деловима. 

Престанак групације 

 Члан 580у 

Групација престаје брисањем из регистра удружења у случају: 

1) ликвидације групације услед: 

(1) истека времена на које је основана; 

(2) испуњења циља због којег је групација основана или је његово постизање 

онемогућено; 

(3) одлуке скупштине; 

(4) судске одлуке; 

(5) ако је у групацији остао само један члан или када групација остане без иједног 

члана који је регистрован у другој држави чланици; 

(6) наступања другог разлога одређеног уговором о оснивању. 

2) закључења стечаја групације. 

Ако у року од три месеца од настанка услова из става 1. тачка 1) подтач. (1) и (6)  

овог члана, скупштина групације не донесе одлуку којом се утврђује престанак групације, 

сваки члан групације може поднети тужбу надлежном суду за доношење те одлуке. 

Директор, односно директори групације одлуку о престанку групације без 

одлагања, достављају регистру удружења ради регистрације. 

Одлуку из става 3. овог члана регистру удружења може доставити и сваки члан 

групације. 

Престанак  групације по одлуци суда  

Члан 580ф  



По тужби надлежног органа или заинтересованог трећег лица које за то има правни 

интерес, ако су учињене повреде одредаба члана 580в и 580у став 1. тачка 1) подтачка (5) 

овог закона, надлежни суд доноси одлуку о престанку групације, осим ако се разлози за 

подношење тужбе отклоне пре него што се та одлука донесе. 

По тужби члана групације, суд може донети одлуку о престанку групације када за 

то постоји оправдан разлог.  

Ништавост оснивачког акта и забрана рада групације 

Члан 580х  

Оснивачки акт групације је ништав ако су циљеви групације који се наводе у 

оснивачком акту супротни принудним прописима или јавном интересу. 

Ништавост оснивачког акта утврђује надлежни суд. 

Ако групација обавља било коју активност у Републици Србији која је противна 

јавном интересу, Уставни суд доноси одлуку о забрани рада групације. 

Ликвидација групације 

Члан 580 ц 

Одредбе овог закона о ликвидацији сходно се примењују и на ликвидацију 

групације. 

До окончања ликвидације групација има правну и пословну способност. 

Стечај групације 

Члан 580 ч 

Стечај над групацијом може се отворити у случају постојања стечајног разлога у 

складу са законом којим се уређује стечај. 

Отварање стечаја над групацијом не значи отварање стечаја над члановима 

групације.ˮ 

Члан 151.  

У члану 585. став 1. после тачке 2) додаје се тачка 2а), која гласи: 

„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 15 дана од дана закључења тог 

правног посла, односно предузимања те правне радње (члан 66. став 9. овог закона);ˮ. 

После тачке 13) додаје се тачка 13а), која гласи: 

„13а) ако обавља делатност у огранку који није регистрован (члан 569. став 1. овог 

закона);ˮ.  

Члан 152. 

Привредна друштва и други облици обављања привредне делатности који нису 

преведени у регистар привредних субјеката у складу са Законом о регистрацији 



привредних субјеката („Службени гласник РСˮ, бр. 55/04, 61/05 и 111/09 - др. закон) и 

Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник 

РСˮ, бр. 99/11 и 83/14) даном почетка примене овог закона, сматрају се брисаним из 

регистра у који су уписани. 

На имовину привредних субјеката из става 1. овог члана примењују се одредбе 

члана 593. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 

83/14 - др.закон и 5/15). 

Одредба става 1. овог члана не односи се на привредна друштва и друге облике 

обављања привредне делатности чије се седиште налази на територији Аутономнe 

покрајинe Косово и Метохија, која послују друштвеним или јавним капиталом.  

Регистратор који води регистар привредних субјеката ће у року од 30 дана од дана 

достављања иницијативе надлежног органа, по службеној дужности извршити превођење 

правних лица из става 3. овог члана у регистар привредних субјеката.  

Члан 153. 

Чланови, односно оснивачи привредних субјеката који су брисани из регистра 

привредних субјеката, као неактивни у складу са чланом 68. став 2. Закона о регистрацији 

привредних субјеката („Службени гласник РСˮ, бр. 55/04, 61/05 и 111/09 - др. закон) даном 

почетка примене овог закона постају сувласници над имовином тих привредних субјеката, 

у идеалним деловима који одговарају њиховим власничким уделима у основном капиталу 

тих привредних субјеката. 

Лица из става 1. овог члана могу уговором уредити начин расподеле имовине из 

става 1. овог члана, између себе, и на другачији начин.  

Постојећи терети на имовини из става 1. овог члана остају на снази.  

Лица из става 1. овог члана одговарају за обавезе брисаних субјеката из става 1. 

овог члана до висине вредности имовине која је у складу са овим чланом, односно 

уговором из става 2. овог члана прешла у њихово власништво.  

Члан 154. 

Привредни субјект над којим је закључен стечајни поступак решењем које је 

постало правноснажно пре 25. јула 2012. године, престаје да постоји даном 

правноснажности тог решења. 

Регистратор који води регистар привредних субјеката, по службеној дужности, 

доноси решење о брисању привредног субјекта из става 1. овог члана. 

Члан 155. 

Поступци принудне ликвидације 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 и 5/15). 

Пoступци принуднoг oткупa акција започети код Централног регистра прe почетка 

примене овог закона, окончаће се у склaду сa чл. 515, 516, 517, 518, 519, 521. и 523. Зaкoнa 

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

5/15). 



Пoступци прaвa нa прoдajу aкциja у кojимa je зaхтeв зa прoдajу дoстaвљeн друштву 

пре почетка примене овог закона, окончаће сe у склaду сa чл. 522. и 523. Зaкoнa o 

приврeдним друштвимa („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др.закон и 5/15).                                                                   

Члан 156. 

Домаћа привредна друштва која имају образоване огранке, дужна су да исте 

региструју у року од годину дана од дана почетка примене овог закона. 

Члан 157. 

Постојећа привредна друштва, предузетници, представништва и огранци страних 

привредних друштава који немају регистровану адресу за пријем електронске поште 

дужни су да региструју ту адресу у року од годину дана од дана почетка примене овог 

закона.  

Члан 158. 

Даном приступања Републике Србије Европској унији престаје да се примењује 

одредба члана 287. став 5. Зaкoнa o приврeдним друштвимa („Службени гласник РС”, бр. 

36/11, 99/11, 83/14 - др.закон и 5/15). 

Члан 159. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, осим: 

1) одредбе чл. 1. до 25, чл. 27. до 77, чл. 80. до 117, чл. 120. до 127, чл. 129. до 148, 

чл. 151. до 157. овог закона, које се примењују од 1. октобра 2018. године; 

2) одредбе чл. 128, 149. и 150. овог закона, које се примењују од 1. јануара 2022. 

године. 

 


