ПРЕДЛОГ

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” додаје 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
грађана;
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;
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 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.”
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Члан 7.
У члану 11. став 2. после речи: „потписаˮ додаје 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 квалификовни електронски потпис, односно
квалификовани електронски печат 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 досадашњег 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.
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Члан 12.
У члану 19. став 1. после речи: „оснивачким актомˮ додаје 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 поштaнских пошиљки
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 поштaнских пошиљки,
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 25. став 3. мења се и гласи:
„Посебним прописом не може се друштву увести обавеза употребе
печата у пословним писмима и другим документима друштва.ˮ
Члан 18.
У члану 28. став 2. речи: „правног лицаˮ замењују се речју: „друштваˮ.
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Члан 19.
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 20.
У члану 33. став 3. после речи: „у видуˮ додају се речи: „заједничког
заступања, односноˮ.
Члан 21.
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 22.
У члану 38. став 3. речи: „или другог прокуристе (заједничка прокура)ˮ
бришу се.
Члан 23.
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 је друштву
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 овог закона, односно члана 319. овог закона о
заштити поверилаца.
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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
прописано;
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 24.
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 25.
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 26.
У члану 53. после речи: „бираˮ додаје се реч: „директорˮ и запета.
Члан 27.
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
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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 28.
У члану 58. став 2. речи: „и објављујеˮ бришу се.
Члан 29.
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 саставни је део одлуке којом се
одобрава правни посао, односно правна радња у којој постоји лични интерес.
Ако услед броја чланова одбора директора који немају лични интерес у
предметном послу не постоји кворум за гласање, или ако се због једнаке
поделе гласова чланова одбора директора, односно надзорног одбора одлука
не може донети, предметни посао одобрава скупштина обичном већином
гласова присутних акционара који немају лични интерес у том послу, односно
обичном већином гласова свих чланова друштва који немају лични интерес у
том послу.

7
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. овог закона.ˮ
Члан 30.
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 31.
У члану 74. став 1. речи: „из члана 61. овог законаˮ бришу се, а у тачки 2)
тачка запета на крају замењује се тачком.
Тачка 3) брише се.
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Члан 32.
У члану 76. став 1. тачка 2) запета и речи: „односно конкурентско
друштво из члана 75. овог законаˮ бришу се.
У тачки 3) тачка запета на крају замењује се тачком.
Тач. 4) и 5) бришу се.
Члан 33.
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 34.
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 поштaнских пошиљки и адресу за
пријем електронске поште сходно се примењују одредбе чл. 20. и 21. овог
закона.ˮ
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Члан 35.
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 36.
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 37.
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. овог
члана мора да испуњава те услове.ˮ
Члан 38.
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 39.
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 додаје се запета и речи: „као и податке о
уделуˮ.
Члан 40.
У члану 100. став 1. после речи: „преносиоца уделаˮ додаје се запета и
речи: „које проистичу из удела или су у вези са уделом,ˮ.
Члан 41.
У члану 111. став 2. мења се и гласи:
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„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 42.
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 43.
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 44.
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 45.
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.
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Члан 46.
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 47.
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, 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 48.
У члану 141. став 1. тачка 1) мења се и гласи:
„1) податке о члановима друштва из члана 9а овог закона, као и податак
о пребивалишту члана друштва;ˮ
Члан 49.
У члану 144. став 4. мења се и гласи:
„Достављање лицима из става 1. овог члана врши се 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

12
Члан 50.
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 51.
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. и 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 52.
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
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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.
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Регистрација смањења основног капитала и дејство регистрације
Члан 147в
Основни капитал друштва сматра се смањеним даном регистрације у
регистру привредних субјеката.ˮ
Члан 53.
Назив члана 149. и члан 149. бришу се.
Члан 54.
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 55.
У члану 157. став 2. тачка 3) брише се.
Члан 56.
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 57.
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 58.
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
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Члан 59.
У називу одељка 4. речи: „и зајамˮ бришу се.
Члан 60.
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 61.
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 62.
У члану 186. тачка 5) реч: „целокупногˮ брише се.
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Члан 63.
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 64.
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 65.
У члану 192. ст. 5. и 6. бришу се.
Досадашњи став 7. постаје став 5.
Члан 66.
Назив члана 194. и члан 194. бришу се.
Члан 67.
У члану 195. став 2. речи: „ст. 1. и 2.ˮ замењују се речима: „став 2.ˮ.
Члан 68.
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.
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Члан 69.
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 70.
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 71.
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 72.
У члану 205. став 1. проценат: „10%ˮ замењује се процентом: „5%ˮ.
Члан 73.
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;
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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 74.
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 додаје се запета и речи: „односно привременог заступника из става
4. овог чланаˮ.
Досадашњи став 5. постаје став 7.
Члан 75.
У члану 222. став 2. брише се.
Члан 76.
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 77.
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 78.
У члану 253. после става 5. додаје се став 6, који гласи:
„Преференцијалне акције могу се издавати само за новчани улог.ˮ
Члан 79.
У члану 257. став 6. речи: „став 2. тачка 1)ˮ замењују се речима: „став 3.
тачка 1)ˮ.
Члан 80.
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
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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 81.
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 запета замењује се тачком, а слово „иˮ брише се.
Тачка 6) брише се.
Члан 82.
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 83.
Назив члана и члан 276. бришу се.
Члан 84.
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 85.
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 86.
У члану 284. став 1. тачка 2) брише се.
У тачки 6) речи: „ако се акције стичуˮ бришу се.
Члан 87.
У члану 285. после става 6. додаје се став 7, који гласи:
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„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 88.
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 89.
У члану 288. став 4. речи: „прече куповинеˮ замењују се речима: „пречег
уписаˮ, а после речи: „акционараˮ додају се речи: „те класеˮ.
Члан 90.
У члану 294. став 6. тачка 2) после речи: „улозимаˮ додаје се запета и
речи: „уколико се неновчани улог одмах у целости уносиˮ.
Члан 91.
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 92.
У члану 298. став 3. после речи: „јавне понудеˮ додају се речи: „уз
објављивање проспектаˮ.
Члан 93.
У члану 299. став 2. тачка 4) после речи: „акцијамаˮ додаје се запета и
речи: „односно писана изјава законског заступника друштва о унетом
неновчаном улогуˮ.
Члан 94.
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 95.
У члану 303. ст. 2. и 3. речи: „тач. 2) до 4)ˮ замењују се речима: „тач. 2) и
3)ˮ.
Члан 96.
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
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потраживања, ако је измирење њихових потраживања угрожено предметним
смањењем основног капитала, о чему су, у том року, дужни да писаним путем
обавесте друштво.ˮ
У ставу 5. речи: „става 3.ˮ замењују се речима: „става 4.ˮ
Члан 97.
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 98.
У члану 335. став 1. тачка 7) тачка на крају замењује се тачком 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 интернет 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. и 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 примењују се на једночлано
акционарско друштво које није јавно.ˮ
Члан 99.
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;
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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 100.
У члану 338. став 2. речи: „ст. 3. до 5.ˮ бришу се.
Члан 101.
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 102.
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 103.
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 104.
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 105.
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 106.
У члану 394. став 3. речи: „у року који је предвиђен за одржавање
редовне седницеˮ замењују се речима: „на редовној седнициˮ.
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Члан 107.
У члану 396. став 4. после речи: „Оставка директораˮ додају се речи: „и
брисање директора из регистраˮ.
Члан 108.
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 109.
У члану 415. став 4. речи: „става 4.ˮ замењују се речима: „става 3.ˮ.
Члан 110.
У члану 422. став 2. тачка 4) речи: „да су у надлежностиˮ замењују се
речима: „да је потребна сагласностˮ.
Члан 111.
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 112.
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 113.
У члану 441. став 1. тачка 5) после речи: „друштваˮ додају се речи: „и
извештаје о пословању друштваˮ.
Тачка 6) мења се и гласи:
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„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 114.
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 115.
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 116.
У члану 470. после става 5. додају 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 117.
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 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
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располагање имовином велике вредности, а најкасније у року од три године од
дана стицања, односно располагања имовином велике вредности.ˮ
Члан 118.
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 119.
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. став 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
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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 120.
У члану 476. став 1. тачка 1) речи: „став 1. тачка 2)ˮ бришу се.
Члан 121.
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 122.
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 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 123.
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 124.
У члану 498. став 4. тачка 2) тачка на крају замењује се тачком 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
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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 125.
У члану 502. став 2. брише се.
Члан 126.
У члану 503. став 1. после тачке 2) тачка на крају замењује се тачком
запетом.
После тачке 2) додаје се тачка 3), која гласи:
„3) које
преносиоцу.ˮ

једно

друштво

преносилац

поседује

у

другом

друштву

Члан 127.
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 128.
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 129.
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
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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;
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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 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
припајање.

финансијских

извештаја

који

представљају

основ

за

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.
Објављивање
Члан 514д
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 члана 514ђ овог закона;
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.
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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 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
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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.
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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 130.
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.
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Ст. 3. и 4. бришу се.
Члан 131.
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 132.
Назив члана и члан 519. бришу се.
Члан 133.
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.
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Ако откупилац пропусти да депонује разлику у складу са ставом 2. овог
члана, друштво постаје неограничено солидарно одговорно за исплату те
разлике.ˮ
Члан 134.
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 том 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.
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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 135.
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 136.
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 137.
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 138.
У члану 540. став 3. речи: „и доноси одлукуˮ замењују се речју:
„одлукомˮ.
Члан 139.
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 140.
Члан 546. мења се и гласи:
„Члан 546.
Принудна ликвидација покреће се ако:
1) је друштву правноснажним актом изречена мера:
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(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
том року не отпочне ликвидацију;
3) ортачко друштво, у случају смрти ортака, остане са једним ортаком, а
ниједан од наследника преминулог ортака у складу са чланом 119. овог закона,
не буде уписан у регистар као члан друштва у року од три месеца од дана
правноснажног окончања оставинског поступка, односно ортачко друштво из
других разлога остане са једним ортаком, а друштву, у року од три месеца од
дана престанка својства ортака, не приступи недостајући члан или у том року
друштво не промени правну форму или у том року не отпочне ликвидацију;
4) командитно друштво, у случају смрти комплементара, остане без
комплементара, а ниједан од наследника преминулог комплементара у складу
са чланом 137. овог закона, не буде уписан у регистар као члан друштва у року
од три месеца од дана правноснажног окончања оставинског поступка, односно
командитно друштво из других разлога остане без комплементара или
командитора, а друштву у року од три месеца од дана престанка својства члана
не приступи недостајући члан или у том року друштво не промени правну
форму или у том року не отпочне ликвидацију;
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
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Члан 141.
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 142.
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
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дужности доноси акт о брисању друштва и брише друштво из регистра, у складу
са законом о регистрацији.ˮ
Члан 143.
У члану 567. став 1. после речи: „део привредног друштваˮ додају се
речи: „на територији Републике Србијеˮ.
Члан 144.
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 145.
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 146.
У члану 572. тачка 2) после речи: „саставуˮ додаје се запета и речи:
„осим ако у случају статусне промене постоји одлука правног следбеника
оснивача огранка о наставку рада огранкаˮ.
Члан 147.
У члану 573. став 3. тачка 8) тачка на крају замењује се тачком 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 148.
У члану 575. став 2. после тачке 6) тачка на крају замењује се тачком
запетом и додаје се тачка 7), која гласи:
„7) адресу за пријем електронске поште.ˮ
Члан 149.
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 150.
После члана 577. додаје се ДЕО ЈЕДАНАЕСТИ А и чл. 577а до 577ш,
који гласе:
„ДЕО ЈЕДАНАЕСТИ А
ЕВРОПСКО ДРУШТВО
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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
латиничком 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:
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(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;
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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
припајање.

финансијских

извештаја

који

представљају

основ

за

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.
Објављивање
Члан 577ж
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.
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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 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.
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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.
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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 прoизводе 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.
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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 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
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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
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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;
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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
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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.
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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 151.
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.
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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;
5) време трајања групације, ако се оснива на одређено време.
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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,
групације у другој држави чланици;

односно

престанку

представништва

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;
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.
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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.
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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
одлука;

гласања и броја гласова потребних за доношење

4) продужење времена трајања групације, ако је основана на одређено
време и
5) измену учешћа чланова групације у финансирању групације.
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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, 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;
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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.
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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;
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(3) одлуке скупштине;
(4) судске одлуке;
(5) ако је у групацији остао само један члан или када групација остане
без 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 члана
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 580ц
Одредбе овог закона о ликвидацији сходно се примењују и на
ликвидацију групације.
До окончања ликвидације групација има правну и пословну способност.
Стечај групације
Члан 580ч
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
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Члан 152.
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 153.
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 154.
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 155.
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.
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Регистратор који води регистар привредних субјеката, по службеној
дужности, доноси решење о брисању привредног субјекта из става 1. овог
члана.
Члан 156.
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 одредбама чл. 515. до
521. и одредбама члана 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
одредбама чл. 522. и 523. Зaкoнa o приврeдним друштвимa („Службени гласник
РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15).
Члан 157.
Домаћа привредна друштва која имају образоване огранке, дужна су да
те огранке региструју у року од годину дана од дана почетка примене овог
закона.
Члан 158.
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 159.
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 160.
Даном почетка примене овог закона престају да важе одредбе следећих
закона и других прописа, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата
у пословању друштава и предузетника, и то у:
1)
члану 19. став 2. тачка 12) и члану 23. став 3. тачка 6) у Закону о
јавним складиштима за пољопривредне производе („Службени гласник РСˮ,
број 41/09);
2)
члану 40. став 2. у Закону о државној ревизорској институцији
(„Службени гласник РСˮ, бр. 101/05, 54/07 и 36/10);
3)
члану 12. став 4. у Закону о жиговима („Службени гласник РСˮ, бр.
104/09 и 10/13);
4)
члану 11. став 1. и члану 34. став 1. у Закону о задужбинама и
фондацијама („Службени гласник РСˮ, бр. 88/10 и 99/11 - др. закон);
5)
члану 21. став 6. у Закону о инспекцијском надзору („Службени
гласник РСˮ, број 36/15);
6)
члану 14. ст. 4. и 5. у Закону о ознакама географског порекла
(„Службени гласник РСˮ, број 18/10);
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7)
члану 15. став 5. у Закону о правној заштити индустријског дизајна
(„Службени гласник РСˮ, бр. 104/09 и 45/15);
8)
члану 76. тач. 1) и 2), члану 78. став 3, члану 79. став 6, члану 83.
став 2, члану 84. став 7, члану 85. став 2, члану 86. став 3, члану 91. став 3,
члану 115. став 1. тачка 2), члану 124. став 3, члану 150. став 1. тачка 1), члану
169. став 1. тачка 17) и члану 170. став 1. тач. 20), 25), 28), 29) и 32) у Закону о
превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РСˮ, број 68/15);
9)
члану 19. став 3. у Закону о трговини („Службени гласник РСˮ, бр.
53/10 и 10/13);
10) члану 11. став 3. и члану 12. став 4. у Закону о удружењима
(„Службени гласник РСˮ, бр. 51/09 и 99/11 - др. закон и 99/11 - др. закон);
11) обрасцима захтева у Уредби о извозу и увозу робе која би се могла
користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или
понижавајуће поступање или кажњавање („Службени гласник РСˮ, број 120/17);
12) обрасцу у Уредби о критеријумима на основу којих се утврђује шта
се, у смислу Закона о порезу на додату вредност, сматра претежним прометом
добара у иностранство („Службени гласник РСˮ, бр. 124/04, 27/05, 4/13 и 21/15);
13) обрасцима у Уредби о начину и року плаћања накнаде за
примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса и
накнаде за задржавање истражног простора („Службени гласник РСˮ, број
10/16);
14) обрасцима у Уредби о начину плаћања накнаде и условима
одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина
и геотермалних ресурса („Службени гласник РСˮ, бр. 16/16 и 8/17);
15) обрасцима у Уредби о поступању са супстанцама које оштећују
озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих
супстанци („Службени гласник РСˮ, бр. 114/13 и 23/18);
16) обрасцима у Уредби о поступању са флуорованим гасовима са
ефектом стаклене баште, као и о условима за издавање дозвола за увоз и
извоз тих гасова („Службени гласник РСˮ, број 120/13);
17) члану 3. став 6. и обрасцу прописаним у члану 7. у Уредби о
привременим условима за обављање промета брашна („Службени гласник РСˮ,
бр. 69/06 и 49/10);
18) члану 33. у Уредби о расподели страних дозвола за међународни
јавни превоз ствари домаћим превозницима („Службени гласник РСˮ, број
113/15);
19) члану 4. став 1. тачка 13), члану 11. став 1. тачка 10), члану 14.
тачка 14), члану 19. став 1. тачка 6), члану 20. став 1. тачка 9), члану 21. став 1.
тачка 5), члану 22. став 1. тачка 5), члану 23. став 1. тачка 9), члану 25. став 1.
тачка 11) и члану 27. став 1. тачка 8) у Уредби о садржини Регистра пријава и
Регистра жигова, садржини захтева и предлога који се подносе у поступку за
признање и заштиту жига и подацима који се објављују у службеном гласилу
надлежног органа („Службени гласник РСˮ, број 43/10);
20) члану 4. тачка 16), члану 8. став 1. тачка 11), члану 16. став 1. тачка
9), члану 20. став 1. тачка 5), члану 21. став 1. тачка 8), члану 23. став 1. тачка
10), члану 25. став 1. тачка 7) и члану 28. став 1. тачка 7) у Уредби о садржини
Регистра пријава и Регистра индустријског дизајна, садржини захтева који се
подносе у поступку за признање и заштиту права на индустријски дизајн и
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подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа („Службени
гласник РСˮ, број 43/10);
21) обрасцима прописаним у члану 20. став 1, члану 21. став 1. и члану
25. став 1. у Уредби о условима и поступку стицања статуса повлашћеног
произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и
произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије („Службени
гласник РСˮ, бр. 56/16 и 60/17);
22) обрасцу захтева прописаном у Уредби о утврђивању услова,
критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја
и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник
РСˮ, бр. 74/10 и 4/12);
23) обрасцу у Прaвилнику o пoдстицajимa зa спрoвoђeњe aктивнoсти у
циљу пoдизaњa кoнкурeнтнoсти крoз увoђeњe и сeртификaциjу систeмa
квaлитeтa хрaнe, oргaнских прoизвoдa и прoизвoдa сa oзнaкoм гeoгрaфскoг
пoрeклa („Службени глaсник РСˮ, број 41/17);
24) обрасцу пријаве у Прaвилнику о подстицајима за унапређење
економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
(„Службени гласник РСˮ, број 67/16);
25) члану 17. став 2. тачка 13), члану 19. став 2. тачка 2) подтачка (5) у
Правилнику о условима за стављање у промет и начину обележавања
уловљене дивљачи и трофеја дивљачи, као и о начину вођења евиденције
(„Службени гласник РСˮ, бр. 16/12, 31/12 и 67/13);
26) обрасцима захтева у Правилнику o обрасцу и садржини захтева за
издавање дозволе, обрасцу дозволе и другим обрасцима који прате извоз и
увоз наоружања и војне опреме („Службени гласник РСˮ, број 28/15);
27) обрасцу захтева у Правилнику о подстицајима за спровођење
активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских
активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на
пољопривредном газдинству („Службени гласник РСˮ, број 88/17);
28) члану 7. став 2. и обрасцу у Правилнику о садржини и начину
вођења евиденције о волонтирању и подношењу извештаја о волонтирању
(„Службени гласник РСˮ, број 92/10);
29) обрасцима у Правилнику о ближим условима и поступку
додељивања средстава за суфинансирање пројеката („Службени гласник РСˮ,
бр. 6/10 и 69/10);
30) обрасцима у Правилнику о додели пореског идентификационог
броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је
регистрацију надлежна Aгенција за привредне регистре („Службени гласник
РСˮ, бр. 32/09, 70/10, 6/12, 11/16 и 100/16);
31) обрасцима у Правилнику о евиденцији промета („Службени гласник
РСˮ, број 99/15);
32) обрасцима захтева у Правилнику о енергетској дозволи („Службени
гласник РСˮ, број 15/15);
33) прилози у Правилнику о захтевима за пројектовање, израду и
оцењивање усаглашености гасних апарата („Службени гласник РСˮ, број 41/15);
34) члану 9г став 3. у Правилнику о исправи о здравственом осигурању
и посебној исправи за коришћење здравствене заштите („Службени гласник
РСˮ, бр. 68/06, 49/07, 50/07 - исправка, 95/07, 127/07, 37/08, 54/08, 61/08, 1/09,
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25/09, 42/10, 45/10, 103/10, 89/11, 91/11 - исправка, 34/12, 78/12, 81/12 исправка, 96/12, 98/12 - исправка, 114/12, 110/13, 71/14, 17/15 - УС, 91/15 и
98/16);
35) обрасцима у Правилнику о контроли производње семена, садржини
и начину вођења евиденције о производњи расада пољопривредног биља и
обрасцу извештаја о производњи мицелија јестивих и лековитих гљива
(„Службени гласник РСˮ, број 60/06);
36) обрасцима у Правилнику о лиценци за обављање енергетске
делатности и сертификацији („Службени гласник РСˮ, број 87/15);
37) обрасцу у Правилнику о начину вођења евиденције
организаторима волонтирања („Службени гласник РСˮ, број 92/10);

о

38) обрасцима у Правилнику о начину вођења обавезних евиденција о
оствареном промету по аутомату („Службени гласник РСˮ, бр. 129/04 и 16/11);
39) обрасцу у Правилнику о начину вођења обавезних евиденција о
оствареном промету у кладионицама („Службени гласник РСˮ, број 129/04);
40) обрасцима у Правилнику о начину вођења Регистра лица
овлашћених за обављање послова извоза и увоза наоружања и војне опреме,
брокерских услуга и техничке помоћи („Службени гласник РСˮ, број 28/15);
41) члану 28. став 2, став 3. тачка 7) и став 4, члану 29. став 3, став 4.
тачка 8) и став 5, члан 29а став 2, став 3. тачка 8), члан 34. став 4. тачка 8) и
став 5. и обрасцу у Правилнику о начину и поступку остваривања пореских
ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза („Службени
гласник РСˮ, бр. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16 и 21/17);
42) обрасцима у Правилнику о начину и поступку производње садног
материјала воћака, винове лозе и хмеља („Службени гласник РСˮ, бр. 40/06,
58/06 и 51/09);
43) обрасцима у Правилнику о начину и условима за плаћање пореске
обавезе путем компензације („Службени гласник РСˮ, број 63/03);
44) члану 3. став 1. и обрасцу у Правилнику о начину остваривања
права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за
остваривање тих подстицаја („Службени гласник РСˮ, бр. 29/13 и 9/16);
45) обрасцу и прилозима у Правилнику о начину остваривања права на
подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе („Службени гласник РСˮ,
бр. 61/13 и 44/14);
46) члану 5. у Правилнику о начину унутрашњег узбуњивања, начину
одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од
значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет
запослених („Службени гласник РСˮ, број 49/15);
47) члану 6. у Правилнику о начину утврђивања и евидентирања
корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање
подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РСˮ, бр. 113/13, 8/14 и
24/16);
48) обрасцу у Правилнику о облику и садржини извештаја о пословању
слободне зоне („Службени гласник РСˮ, бр. 70/06 и 117/17);
49) обрасцима у Правилнику о обрасцима извештаја о управљању
амбалажом и амбалажним отпадом („Службени гласник РСˮ, бр. 21/10 и 10/13);
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50) обрасцу у Правилнику о обрасцу и садржини захтева за упис у
Регистар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља и садржини тог
регистра („Службени гласник РСˮ, број 5/10);
51) обрасцима захтева у Правилнику о обрасцу и садржини захтева за
упис у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта и
садржини и начину вођења тог регистра, садржини захтева и документације која
се прилаже уз захтев за коришћење средстава за исхрану биља и
оплемењивача земљишта који се користе у научно-истраживачке сврхе и
стављање у промет на одређено време и у одређеној количини („Службени
гласник РСˮ, број 104/09);
52) члану 2. став 2. тачка 6) и обрасцу захтева у Правилнику о обрасцу
и садржини захтева за упис у Регистар дистрибутера и увозника средстава за
исхрану биља и садржини и начину вођења тог регистра („Службени гласник
РСˮ, бр. 66/09 и 46/11);
53) члану 6. став 1. и обрасцима у Правилнику о обрасцу обавештења
о упућивању запослених на привремени рад у иностранство („Службени гласник
РСˮ, број 111/15);
54) члану 60. став 5. у Правилнику о општим условима за обављање
поштанских услуга („Службени гласник РСˮ, бр. 24/10, 58/10, 2/11, 13/11, 65/11,
93/13 и 97/15);
55) обрасцу у Правилнику о подношењу пореске пријаве електронским
путем за велике пореске обвезнике („Службени гласник РСˮ, бр. 18/12 и 113/13);
56) обрасцима захтева у Правилнику о подстицајима за инвестиције у
прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа
рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа
(„Службени гласник РСˮ, број 29/17);
57) обрасцима захтева у Правилнику о подстицајима за инвестиције у
физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина,
опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне
пољопривредне производње („Службени гласник РСˮ, бр. 36/17 и 26/18);
58) обрасцима захтева у Правилнику о подстицајима за инвестиције у
физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора
(„Службени гласник РСˮ, број 29/17);
59) члану 9. став 2. тачка 3) и члану 12. ст. 2. и 3. у Правилнику о
подстицајима за очување биљних генетичких ресурса („Службени гласник РСˮ,
број 85/13);
60) обрасцу у Правилнику о подстицајима за очување животињских
генетичких ресурса („Службени гласник РСˮ, бр. 83/13, 35/15 и 28/16);
61) обрасцу у Правилнику о подстицајима за спровођење активности у
циљу подизања конкурентности кроз увођење и сертификацију система
квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског
порекла („Службени гласник РСˮ, број 41/17);
62) обрасцу у Правилнику о подстицајима програмима за
диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним
подручјима кроз подршку младим пољопривредницима („Службени гласник РСˮ,
бр. 29/17 и 33/17);
63) обрасцу у Правилнику о подстицајима програмима за инвестиције у
пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда
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квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије („Службени
гласник РСˮ, бр. 48/13, 33/16 и 18/18);
64) обрасцу захтева у Правилнику о подстицајима програмима за
унапређење
конкурентности
за
инвестиције
у
физичку
имовину
пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих
производних засада воћака, винове лозе и хмеља („Службени гласник РСˮ, број
37/17);
65) обрасцима у Правилнику о пореском идентификационом броју
(„Службени гласник РСˮ, бр. 57/03, 68/03, 32/09 и 48/10);
66) члану 13. став 2. и члану 17. став 2. и обрасцима у Правилнику о
пословним књигама и исказивању финансијског резултата по систему простог
књиговодства („Службени гласник РСˮ, број 140/04);
67) члану 4. став 2. алинеја трећа у Правилнику о поступку и начину
издавања и изгледу образаца потврда о резидентности („Службени гласник
РСˮ, број 80/10);
68) члану 6б став 6. и обрасцима у Правилнику о поступку остваривања
права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ
(„Службени гласник РСˮ, бр. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 и 66/14);
69) члану 18. став 10. и обрасцима у Правилнику о поступку
фискализације, садржају евиденције о овлашћеним сервисима и сервисерима и
изгледу, садржају и начину вођења досијеа и сервисне књижице фискалне касе
(„Службени гласник РСˮ, број 140/04);
70) прилогу IV у Правилнику о прегледима опреме под притиском током
века употребе („Службени гласник РСˮ, бр. 87/11 и 75/13);
71) члану 4. став 1. тачка 12), члану 5. ст. 1, 3. и 4. у Правилнику о
путном листу за домаћи ванлинијски превоз путника („Службени гласник РСˮ,
број 16/17);
72) члану 4. став 1. тачка 12), члану 5. став 4. у Правилнику о путном
листу за међународни ванлинијски превоз путника („Службени гласник РСˮ, број
19/17);
73) члану 5. став 2. тачка 1), подтачка (2), члану 11. став 4. у
Правилнику о регистрацији моторних и прикључних возила („Службени гласник
РСˮ, бр. 69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14, 65/15, 95/15 и 71/17);
74) члану 21. став 2. и прилозима у Правилнику о Регистру хемикалија
(„Службени гласник РСˮ, бр. 16/16, 6/17 и 117/17);
75) обрасцу у Правилнику о сагласности за складиштење и
снабдевање нафтом, дериватима нафте и биогоривима за сопствене потребе
(„Службени гласник РСˮ, број 12/16);
76) члану 2. тачка 20) у Правилнику о садржају захтева за добијање
дозволе за производњу, односно промет прекурсора прве, друге или треће
категорије („Службени гласник РСˮ, број 21/17);
77) обрасцу пријаве у Правилнику о садржају и начину вођења
евиденције организација у дијаспори и евиденције организација Срба у региону
(„Службени гласник РСˮ, број 6/10);
78) обрасцима у Правилнику о садржају и начину обележавања
спољњег и унутрашњег паковања лека, додатном обележавању, као и садржаја
упутства за лек („Службени гласник РСˮ, број 41/11);
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79) члану 4. у Правилнику о садржају обрачуна зараде, односно
накнаде зараде („Службени гласник РСˮ, број 90/14);
80) обрасцу у Правилнику о садржају пореске пријаве за обрачун
пореза на добит правних лица („Службени гласник РСˮ, бр. 30/15 и 101/16);
81) члану 4. став 2. и члану 9. став 2. тач. 5) и 8) и став 6. тачка 3) и
став 9. тач. 4) и 6) и у обрасцима у Правилнику о садржини, начину вођења и
изгледу Регистра робних записа за пољопривредне производе, као и садржини
и начину издавања робног записа, начину вођења евиденције о издатим робним
записима и обрасцу робног записа („Службени гласник РСˮ, бр. 35/10 и 10/14);
82) обрасцима у Правилнику о садржини евиденција о основицама за
обрачунавање и плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу у
играчницама и напојницама и о садржини месечног обрачуна накнаде за
приређивање тих игара („Службени гласник РСˮ, број 35/06);
83) члану 2. тачка 7), члану 5. тачка 8), члану 7. тачка 10), члану 18.
тачка 13), члану 20. став 2. тачка 4), члану 22. тачка 8), члану 23. тачка 8) и
члану 25. тачка 7) у Правилнику о садржини захтева за регистровање ознака
географског порекла и садржини захтева за признавање статуса овлашћеног
корисника ознаке географског порекла („Службени гласник РСˮ, број 93/10);
84) члану 2. став 1. тачка 9) у Правилнику о садржини и изгледу
потврде о волонтирању („Службени гласник РСˮ, број 92/10);
85) обрасцима у Правилнику о садржини и начину вођења евиденција
од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало
дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана,
односно дуванских производа („Службени гласник РСˮ, бр. 114/05 и 118/07);
86) члану 8. у Правилнику о садржини и начину вођења подрумарске
евиденције („Службени гласник РСˮ, број 102/16);
87) члану 8. тачка 12) и члану 9. тачка 16) у Правилнику о садржини и
начину вођења Регистара и евиденционих листа о производњи, обради и
промету дувана и дуванских производа („Службени гласник РСˮ, број 114/05);
88) члану 5. став 2. тачка 8) у Правилнику о садржини и начину вођења
Регистра правних лица за обављање ветеринарске делатности и Регистра
предузетника који обављају послове ветеринарске делатности („Службени
гласник РСˮ, број 11/08);
89) обрасцу у Правилнику о садржини и начину вођења регистра
удружења, друштва и савеза у области спорта („Службени гласник РСˮ, број
32/16);
90) члану 2. став 1. тачка 13) и обрасцима у Правилнику о садржини и
начину евидентирања промета издавањем фискалног рачуна, начину
отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе и о садржини
и вођењу књиге дневних извештаја („Службени гласник РСˮ, број 140/04);
91) члану 14. став 2, члану 32. став 2. и члану 46. став 2. у Правилнику
о садржини и начину израде планских докумената у ловству („Службени гласник
РСˮ, број 9/12);
92) члану 3. тачка 3), члану 7. тачка 3), члану 11. тачка 3) и обрасцима
у Правилнику о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката,
садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја
у поступку издавања водне дозволе („Службени гласник РСˮ, број 72/17);
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93) обрасцу у Правилнику о садржини и обрасцу захтева за
признавање сорте пољопривредног биља, као и документацији која се уз тај
захтев прилаже („Службени гласник РСˮ, број 53/10);
94) обрасцу у Правилнику о садржини и обрасцу захтева за упис стране
сорте воћака и винове лозе у Регистар сорти пољопривредног биља
(„Службени гласник РСˮ, број 72/10);
95) члану 3. став 1. тачка 6) у Правилнику о садржини и обрасцу
пријаве за употребу у затвореним системима генетички модификованих
организама, начину заштите поверљивих података из пријаве, као и о садржини
пријаве за обнављање одобрења за употребу у затвореним системима
(„Службени гласник РСˮ, број 69/12);
96) обрасцима у Правилнику о садржини пријаве за упис у Регистар
исплатилаца прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике
и других забавних програма и садржини обавештења о закљученим уговорима
о извођењу тих програма („Службени гласник РСˮ, број 139/04);
97) обрасцима у Правилнику о садржини пријаве за упис у Регистар
послодаваца („Службени гласник РСˮ, број 102/06);
98) члану 5. став 1. тачка 10) у Правилнику о садржини регистара,
пријава и захтева у поступку заштите топографија полупроводничких
производа, као и о врстама података, начину подношења пријаве и
објављивања топографија („Службени гласник РСˮ, број 8/14);
99) обрасцу захтева у Правилнику о садржини, изгледу и начину
попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе („Службени гласник
РСˮ, бр. 30/06 и 32/16);
100) члану 16. став 5. и обрасцима у Правилнику о техничким и
функционалним карактеристикама и техничкој исправности аутомата и столова
за игре на срећу („Службени гласник РСˮ, број 12/10);
101) обрасцу у Правилнику о упису у Регистар пољопривредних
газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус
пољопривредног газдинства („Службени гласник РСˮ, бр. 17/13, 102/15, 6/16 и
46/17);
102) члану 38. став 2. у Правилнику о условима за добијање лиценце за
обављање радијационе делатности, („Службени гласник РСˮ, бр. 61/11 и
101/16);
103) члану 13. став 1. тачка 3) и члан 15. став 1. тачка 3) и обрасцима у
Правилнику о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда
за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени
гласник РСˮ, бр. 13/17 и 79/17);
104) члану 6. став 1. у Правилнику о условима и начину вођења рачуна
за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени
гласник РСˮ, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17 и 36/18);
105) обрасцу захтева у Правилнику о условима и начину остваривања
права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла („Службени
гласник РСˮ, бр. 26/17, 20/18 и 34/18);
106) обрасцу у Правилнику о условима и начину остваривања права на
подстицаје у сточарству за краве дојиље („Службени гласник РСˮ, бр. 46/15 и
26/18);
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107) обрасцу захтева у Правилнику о условима и начину остваривања
права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов („Службени
гласник РСˮ, бр. 36/17 и 25/18);
108) обрасцима у Правилнику о условима и начину остваривања права
на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
(„Службени гласник РСˮ, бр. 111/15, 9/16 и 110/16);
109) обрасцу у Правилнику о условима и начину остваривања права на
подстицаје у сточарству по кошници пчела („Службени гласник РСˮ, бр. 33/15,
14/16 и 20/18);
110) члану 14. став 3. у Правилнику о условима и поступку за добијање,
обнављање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и
допремања производа у акцизно складиште и о вођењу евиденције у акцизном
складишту („Службени гласник РСˮ, бр. 41/09, 99/12, 64/13 и 67/15);
111) обрасцу у Правилнику о условима, начину и обрасцу захтева за
остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова,
вишегодишњих засада, расадника и животиња („Службени гласник РС”, број
61/17);
112) обрасцима у Правилнику о условима, начину и обрасцу захтева за
остваривање права на премију за млеко („Службени гласник РСˮ, бр. 28/13 и
36/14);
113) обрасцу у Правилнику о условима, начину и обрасцу захтева за
остваривање права на регрес за ђубриво („Службени гласник РСˮ, број 30/18);
114) члану 15. став 1. тачка 7) у Правилнику о условима, садржини и
начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени
гласник РСˮ, број 69/12);
115) обрасцима у Одлуци о ближим условима за плаћање, односно
наплату у роби, односно услугама („Службени гласник РСˮ, број 109/05);
116) обрасцима у Одлуци о обрасцима пријава података за матичну
евиденцију о осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског
осигурања („Службени гласник РСˮ, бр. 118/03, 11/06, 54/10 - др. пропис);
117) Прилогу у Одлуци о условима под којима се могу репродуковати
новчанице и ковани новац („Службени гласник РСˮ, број 18/11).
Члан 161.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, осим:
1) одредаба чл. 1. до 26, чл. 28. до 78, чл. 81. до 118, чл. 121. до 128,
чл. 130. до 149, чл. 152. до 158. и члана 160. овог закона, које се примењују од
1. октобра 2018. године;
2) одредаба чл. 129, 150. и 151. овог закона, које се примењују од 1.
јануара 2022. године.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона је члан 97. став 1. тачка 6)
Устава Републике Србије, којим је, између осталог, утврђено да Република
Србија уређује и обезбеђује, јединствено тржиште, правни положај привредних
субјеката и систем обављања појединих привредних и других делатности.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11,
99/11, 83/14 - др. закон и 5/15) уређује се правни положај привредних
друштава, а нарочито њихово оснивање, управљање, статусне промене,
промене правне форме, престанак и друга питања од значаја за њихов положај,
као и правни положај предузетника.
Имајући у виду предмет овог закона, исти је од нарочитог значаја je за
стварање повољног пословног окружења за развој привреде Републике Србије
и пословање привредних субјеката на територији Републике Србије.
Влада је Закључком 05 Број: 337–5373/17 од 19. јуна 2017. године,
усвојила Преговарачку позицију Републике Србије за Међувладину
конференцију о приступању Републике Србије Европској унији за Поглавље – 6
„Право привредних друштава” којом се Република Србија обавезала да ће
преузети у правни систем Републике Србије правне тековине Европске уније из
области корпоративног права са којима домаћи прописи из ове области до сада
нису били усаглашени, и то: Уредбу Савета (ЕЗ-а) бр. 2157/2001 од 8. октобра
2001. године о статуту европског друштва – (СЕ), Уредбу Савета 1985/2137/ЕЕЗ
о Европској економској интересној групацији ( ЕЕИГ) и Директиву 2005/56/ЕЗ
Европског парламента и Савета од 26. октобра 2005. године. односно Директиву (ЕУ) 2017/1132 Европског парламента и Савета од 14. јуна 2017.
године у оквиру које је кодификована Директива 2005/56/ЕЗ Европског
парламента и Савета од 26. октобра 2005. године.
Припреми за израду Предлога закона о изменама и допунама Закона о
привредним друштвима претходила је анализа спровођења постојећих решења
из Закона у пракси, као и анализа коментара, сугестија и предлога домаћих и
страних привредних субјеката, односно Привредне коморе Србије, као и
страних привредних комора које су активне у Републици Србији, за побољшање
појединих решења из важећег закона која су представљала препреку и „уска
грла” у примени Закона, а која је требало отклонити ради његове ефикасније
примене.
Имајући у виду изнето, Предлогом закона извршене су допуне одредаба
овог закона којима је преузета садржина наведених уредби, као и основна
начела и принципи наведене директиве, па су у правни систем Републике
Србије уведене нове правне форме друштава, односно уређен је правни
положај Европског акционарског друштва и Европске економске интересне
групације, а уређено је и прекогранично спајање и припајање друштава
капитала основаних у Републици Србији са друштвима капитала из других
држава чланица Европске уније, с тим да ће се ове одредбе које су садржане у
посебним новим деловима Закона, примењивати од 1. јануара 2022. године.
У Предлогу закона посебна пажња је посвећена унапређењу заштите
права мањинских акционара у складу са Акционим планом за унапређење ранга
Србије на листи Светске банке „Doing business”, па се, између осталог, уређује
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нова обавеза за друштво, у случају закључивања правних послова, односно
предузимања правних радњи у којима постоји лични интерес чланова друштва
који имају значајно учешће у основном капиталу друштва, односно који имају
контроли утицај на пословање другог лица, као и за лица која врше функцију
заступања и надзорну функцију у органима друштва, прокуристе и
ликвидационе управнике. Наиме, ова обавеза подразумева да пре одобравања
закључивања правног посла или предузимања правне радње у којој постоји
лични интерес, у случају да вредност предмета тог посла или правне радње
износи више од 10% од књиговодствене вредности укупне имовине друштва
исказане у последњем годишњем билансу стања, друштво има обавезу да
прибави извештај о процени тржишне вредности ствари или права који су
предмет таквог правног посла или правне радње, а који чини саставни део
одлуке којом се одобрава правни посао, односно правна радња у којој постоји
лични интерес. Такође, прописује се обавеза друштва да на својој интернет
страници или на интернет страници регистра привредних субјеката објави
обавештење о закљученом правном послу, односно предузетој правној радњи,
у којој постоји лични интерес са детаљним описом тог посла или радње и све
релевантне чињенице о природи и обиму личног интереса, и то у року од 15
дана од дана закључења тог правног посла, односно предузимања те правне
радње.
Такође, омогућено је да чланови друштва са ограниченом одговорношћу
који поседују или заступају 10 % удела друштва могу да сазову седницу
друштва. Наиме, изменама члана 202. Закона прописује се да се седница
скупштине обавезно сазива када то у писаном облику захтевају чланови
друштва који имају или заступају најмање 10 % (уместо досадашњих 20%)
гласова, ако оснивачким актом није одређено да то право имају и чланови који
заједно имају или заступају мањи проценат гласова.
Уједно, омогућено је да један или више чланова друштва који поседују
или заступају најмање 5 % (уместо досадашњих 10%) удела у основном
капиталу друштва, могу путем писаног обавештења друштву ставити додатне
тачке на дневни ред седнице скупштине. Овом изменом у члану 205. Закона
изједначен је положај чланова друштва са ограниченом одговорношћу са
правом једног или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом
гласа, у акционарском друштву, на предлагање допуне дневног реда седнице
скупштине.
Поред наведених одредаба којима се врши значајно унапређење
заштите права мањинских акционара, Предлогом закона допуњују се одредбе
члана 515. Закона којом се прецизира да се одлука о принудном откупу свих
акција преосталих акционара друштва доноси без обзира на терете, забране
располагања, ограничења и права трећих лица на тим акцијама, јер је у пракси
претходна формулација изазивала недоумице да ли акције на којима је била
установљена залога могу бити предмет принудног откупа. Истовремено је у
измењеном члану 516. Закона предвиђено да се пренете акције уписују на
рачун откупиоца без терета, забране располагања, ограничења и права трећих
лица на тим акцијама.
Надаље, Предлогом закона се допуњују одредбе којима се уређује право
акционара на дивиденду, тако што је одређен рок за исплату дивиденде који не
може бити дужи од шест месеци од дана доношења одлуке о исплати
дивиденде, како би се избегле ситуације да се дивиденда, на основу одлуке о
исплати дивиденде, исплаћује акционарима и након неколико година по
доношењу ове одлуке, или чак никад, што је у пракси био чест случај.
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Предлогом закона се мењају одредбе члaна 259. Закона којима се сада
додатно појачава значај критеријума ликвидности акција и исти пооштрава, а
уједно се врши и приближавање режиму трговања акцијама у складу са законом
којим се уређује преузимање акционарских друштава, тако што се у ставу 1.
овог члана предвиђа да се тржишна вредност акција јавног акционарског
друштва утврђује 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. Истовремено се изменом члана 475. Закона прецизирају
одредбе којима се уређује поступак остваривања права на откуп акција
несагласних акционара. Тако се предвиђа да јавно акционарско друштво које
испуњава критеријуме ликвидности дефинисане у члану 259. став 1. Закона има
обавезу да од несагласног акционара откупи акције које су предмет захтева по
вредности која је једнака тржишној вредности, а јавно акционарског друштва
чије акције, којима се трговало, не испуњавају наведене критеријуме
ликвидности, као и акционарско друштво које није јавно имају обавезу да отупе
акције по највишој од утврђених вредности: књиговодствене вредности акција и
процењене вредности акција коју утврђује овлашћени проценитељ из члана 51.
Закона. У вези са наведеним дефинисањем тржишне вредности акција јавног
акционарског друштва, извршено је и усклађивање одредаба члана 57. Закона
који се односи на утврђивање вредности хартија од вредности и инструмената
тржишта новца, када оне чине неновчани улог у друштво. У складу са важећим
Међународним стандардима финансијског извештавања, који се примењују у
државама чланицама Европске уније, процена вредности акција тј. тржишна
вредност котиране хартије од вредности не захтева никакве додатне корекције.
Наиме, у складу са параграфом 77. Међународног стандарда финансијског
извештавања 13-Одмеравање фер вредности, котирана цена на активном
тржишту пружа најпоузданији доказ фер вредности и користи се без корекција у
одмеравању фер вредности кад год је доступна. Изменама одредбе става 1.
члана 259. уводи и број дана трговања као додатни показатељ степена
активности тржишта, пошто само на активном тржишту (тржиште на коме се
редовно и на трајној основи одвијају трансакције) постигнута цена одражава
фер вредност акција друштва. Осим наведеног, на тај начин се спречавају
евентуалне манипулације са ценом у смислу трговања искључиво ради
стварања ликвидности, као и вештачко спуштање цене. Имајући у виду изнето,
наведено решење било је нужно уградити и у одредбу члана 475. који се односи
на утврђивање вредности акција јавног акционарског друштва чије су акције
ликвидне, а по којој ће несагласни акционари бити исплаћени.
Такође, у одредбама којима се уређује позив акционарима за седницу
скупштине, на којој се одлучује о располагању имовином велике вредности,
уведене су значајне новине ради отклањања недостатака у постојећем тексту и
веће транспарентности. Наиме, новине су садржане у чињеници да се уз позив
акионарима за седницу скупштине доставља и обавештење о одлукама које
представљају располагање имовином велике вредности, као и обавеза
акционарског друштва да позив за седницу објави и на интернет страници
регистра привредних субјеката и на интеренет страници Централног регистра.
Предлогом закона прецизирају се одредбе којима се уређује принудна
ликвидација, и то кроз интервенције и прецизирање разлога за покретање
поступка принудне ликвидације, као и увођењу обавезе да пре покретања
поступка принудне ликвидације, регистратор који води регистар привредних
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субјеката на интернет страници тог регистра објављује обавештење о
привредном друштву код кога су се стекли разлози за принудну ликвидацију, са
позивом том привредном друштву да у року од 90 дана од дана објављивања
тог обавештења, отклони разлоге које је у складу са овим законом могуће
отклонити и региструје промене одговарајућих података у складу са законом о
регистрацији. Предлогом закона у текст се уводе и нове одредбе којима се
уређује статус друштва у поступку принудне ликвидације, као и окончање
поступка принудне ликвидације. Посебно се, као разлог за покретање поступка
принудне ликвидације прецизира случај када 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. Овај разлог је предвиђен, с обзиром да, према
расположивим подацима Агенције за привредне регистре веома велики број
привредних друштава који више година узастопно нису достављали
финансијске извештаје се налазе у блокади рачуна, односно практично не
послују закључно са 28. фебруаром 2018. године, а против њих до сада нико од
поверилаца није покретао поступке стечаја. Недостављање годишњих
финансијске извештаје до краја претходне пословне године за две узастопне
пословне године указује да таква друштва de facto немају никакву пословну
активност, а велики број њих фактички ни не постоје на регистрованим
адресама.
Предлогом закона уводи се нова одредба којом се уређују подаци о
лицима за које по овом закону постоји обавеза регистрације, који се региструју у
складу са законом о регистрацији, а из разлога усаглашавања са Законом о
заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 - др.
закон, 68/12 - УС и 107/12) и Законом о странцима („Службени гласник РС”, број
97/08), у погледу података који се односе на лични број за странца, односно
број личне карте странца и земља издавања. Са друге стране Законом о
заштити података о личности прописано је да обрада података о личности није
дозвољена, између осталог, иако се обрада врши без законског овлашћења.
Предлогом закона је унета одредба којом се уређују подаци о лицима за које
постоји обавеза регистрације, сходно којој је установљено законско овлашћење
за обраду тих података.
Ради усклађивања са Законом о тржишту капитала („Службени гласник
РС”, бр. 31/11, 112/15 и 108/16), Предлогом закона допуњују се одредбе којима
се уређује поступак стицања сопствених акција (члан 285. Закона), а којима је
прописано да је одбор директора, односно извршни одбор, ако је управљање
друштвом дводомно, дужан да, у складу са одлуком о стицању сопствених
акција, упути понуду за откуп свим акционарима те класе акција. Наведена
одредба је допуњена у смислу да јавно акционарско друштво може стицати
сопствене акције и без упућивања понуде, и то на основу програма откупа
сопствених акција, а у складу са прописима којима се уређује тржиште
капитала.
Значајне су измене и у одредбама члана 470. Закона којима се уређује
питање стицања и располагања имовином велике вредности. Наиме, у
одредбама наведеног члана биле су неопходне из разлога што је примена
истих у пракси изазвала низ проблема нарочито по питању дефинисања шта се
сматра повезаним стицањем јер је одредбама члана 470. Закона прописано да
се под једним стицањем, односно располагањем, сматра и више повезаних
стицања, односно располагања извршених у периоду од годину дана, при чему
се као време настанка узима дан извршења последњег стицања, односно
располагања. С тога је било потребно прецизирати шта се сматра повезаним
стицањем, односно отклонити недоумицу јер иста спречава привредну
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делатност у обиму који би могао да постоји и доводи у сумњу и несигуран
положај повериоце и инвеститоре услед немогућности да знају и буду сигурни
да ли је или није у питању имовина велике вредности. Због свега наведеног у
члан 470. Закона унете су нове две одредбе којим се ближе дефинише шта се
се сматра повезаним стицањем, односно шта се неће сматрати једним
стицањем, па тако се, између осталог, прописује да се под једним стицањем,
односно располагањем имовином велике вредности не сматра 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, у ком случају се највећа вредност
појединачне правне радње, односно правног посла узима као вредност по којој
се утврђује имовина велике вредности.
С обзиром да се у пракси јављају случајеви у којима су привредна
друштва-издаваоци финансијских инструмената брисани из регистра
привредних субјеката по основу окончања ликвидације, а да нису извршили
испис финансијских инструмената у Централном регистру, било потребно је
увести обавезу спровођења поступка исписа финансијских инструмената пре
брисања привредног субјекта из регистра привредних субјеката. Последица
недостатка ове обавезе у законској регулативи јесте постојање активних акција
издаваоца који практично више не постоје. Ради откањања наведених
недостатака, одредбе којима се уређује окончање ликвидације (члан 543.),
допуњене су у смислу да се по окончању ликвидације друштво брише из
регистра привредних субјеката у складу са законом о регистрацији, а у случају
акционарског друштва, брисање се врши тек након подношења захтева
Централном регистру за испис финансијских инструмената из регистра.
Предлогом закона омогућено је да приликом електронске регистрације
оснивања друштва, оверу потписа на оснивачком акту, ако је реч о
електронском документу, замени квалификовани електронски потпис чланова
друштва, чиме се елиминишу трошкови оснивача за оверу потписа.
Истовремено, Предлогом закона уведена је обавеза за привредно друштво да
има адресу за пријем електронске поште, као и да се уредност достављања
електронског документа друштву одређује у складу са законом који уређује
електронски документ. Предметним изменама обавезују се друштва да поседују
електронску адресу за пријем поште, а све у складу са развојем концепта Е –
управе, и у складу са дигитализацијом пословања целокупне привреде. С друге
стране, овакво решење омогућава ефикаснији систем комуникације државних
органа са привредом и привредних субјеката међусобно и стварање
предуслова за елиминацију „папирног пословањаˮ и смањење трошкова, како
привреди, тако и за државу. Ово решење допринеће економичности,
ефикасности и ефективности пословања. Већ постојећи систем у оквиру АПР-а
омогућава да се регистрација електронске адресе врши бесплатно, тако да се
увођењем овакве обавезе не стварају негативни финансијски ефекти на
привреду, и не стварају нови трошкови.
Такође, Предлогом закона, прецизно је уређен поступак смањења
основног капитала код друштава са ограниченом одговорношћу јер је
досадашња пракса показала да није могућа сходна примена одредаба којима
се уређује смањење капитала код акционарских друштава.
Предлогом закона додате су одредбе којима се ствара правни основ за
брисање из регистра оних привредних друштва и других облика обављања
привредне делатности који нису до сада 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.
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99/11 и 83/14), с обиром да одређени број привредних субјеката нису поднели
пријаву за превођење, а регистратор регистра привредних субјеката таква
привредна друштва није могао ставити у статус неактивних, због постојања
непотпуне базе података о привредним субјектима који су били регистровани у
надлежним судовима до 31. децембра 2004. године, па сходно томе нису ни
могли бити брисани као неактивни привредни субјекти. Наведена допуна се 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. С обзиром на то,
уведена је обавеза регистратора да ова привредна друштва преведе у регистар
привредних субјеката по службеној дужности, због заштите јавног интереса.
Такође, новим одредбама Предлога закона успоставља се правни основ
за брисање привредних субјеката над којима је закључен стечајни поступак
решењем донетим у складу са одредбама члана 150. до 154. Закона о стечају
(„Службени гласник РСˮ, бр. 104/09, 99/11 - др. закон, 71/12 - УС и 83/14), које је
постало правноснажно пре ступања на снагу одлуке Уставног суда („Службени
гласник РСˮ, број 71/12), којом су наведене одредбе Закона о стечају
проглашене неуставним, тако што ће регистратор који води регистар
привредних субјеката донети решење, по службеној дужности, да се наведени
привредни субјекти, над којима је закључен стечајни поступак, сматрају
брисаним даном правноснажности решења о закључењу стечајног поступка. На
овај начин омогућиће се оснивачима, као и запосленима у тим привредним
субјектима да остваре своја права из области социјалног односно пензионог
осигурања.
Поред наведеног решено је и питање правног следбеништва над
имовином 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, број 55/04, 61/05 и 111/09 - др.
закон) прописивањем да њихови чланови постају сувласници над имовином тих
привредних субјеката у идеалним деловима који одговарају њиховим
власничким уделима у основном капиталу тих привредних субјеката.
III.
ОБЈАШЊЕЊЕ
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

ОСНОВНИХ

ПРАВНИХ

ИНСТИТУТА

И

Чланом 1. Предлога закона проширује се предмет закона, тако што се
овим законом уређује и правни положај других облика организовања као што су
Европско акционарско друштво и Европска економска интересна групација, које
се уводе у наш правни систем у складу са Уредбом Савета (ЕЗ-а) бр. 2157/2001
од 8. октобра 2001. године о статуту европског друштва – (СЕ) и Уредбом
Савета 1985/2137/ЕЕЗ о Европској економској интересној групацији (ЕЕИГ).
Чланом 2. Предлога закона интервенише се у члану 3. Закона о
привредним друштвима са циљем прецизирања назива прописа којим се
уређује регистрација привредних друштава.
Чланом 3. Предлога закона у члану 4. Закона уводи се нова одредба
којом се прецизира да одлуку о промени претежне делатности доноси
скупштина друштва, односно ортаци и комплемнтари, с обзиром да постојећим
законским решењем наведено питање није било уређено.
Чланом 4. Предлога закона интервенише се у члану 9. Закона, а ради
прецизирања да се акционари региструју у складу са законом којим се уређује
тржиште капитала, с обзиром да постојећим законским решењем предметно
питање није било уређено.
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Чланом 5. Предлога закона после члана 9. Закона додаје се назив
члана и члан 9а, којим се уређују подаци о лицима која се региструју, а из
разлога усаглашавања са Законом о заштити података о личности („Службени
гласник РСˮ, бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12 - УС и 107/12) и Закона о
странцима, односно поступања по приговору Повереника за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности. Наиме, Законом о заштити
података о личности прописано је да обрада података о личности није
дозвољена, између осталог, и ако се обрада врши без законског овлашћења.
Предлогом закона је уведена одредба којом се уређују подаци о лицима за које
постоји обавеза регистрације, сходно којој је установљено законско овлашћење
за обраду тих података.
Чланом 6. Предлога закона прецизира се члан 10. Закона са циљем
раздвајања друштва с ограниченом одговорношћу и акционарског друштва.
Наиме, ако оснивачким актом, односно статутом није другачије одређено,
друштво које је основано на одређено време може продужити време трајања
друштва или наставити пословање као друштво основано на неодређено
време, ако до истека времена на које је основано, односно до окончања
поступка ликвидације, у случају акционарског друштва о томе одлуку донесе
скупштина, и то трочетвртинском већином гласова присутних акционара и та
одлука буде и истом року регистрована у складу са законом о регистрацији.
Чланом 7. Предлога закона прецизира се члан 11. Закона у смислу 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 непокретност. Истим чланом предвиђа се
да оверу потписа на оснивачком акту, ако је реч о дигитализованом документу,
може да замени електронски квалификовни потпис овлашћеног лица надлежног
органа јединице локалне самоуправе или лица које је овлашћено за оверу
потписа, рукописа и преписа у складу са законом којим се уређује овера
потписа, рукописа и преписа. Наведена лица утврђиваће идентитет потписника
документа који се дигитализује, у складу са у складу са законом којим се
уређује овера потписа, рукописа и преписа.
Чланом 8. Предлога закона прецизира се члан 12. Закона, а ради
унапређења текста, јер се статут акционарског друштва мења искључиво
одлуком скупштине.
Чланом 9. Предлога закона прецизирају се одредбе члана 14. Закона у
смислу да, ако је привредно друштво регистровано, пресуду којом се утврђује
ништавост оснивачког акта друштва суд по правноснажности доставља
регистру привредних субјеката, ради регистрације и покретања поступка
принудне ликвидације друштва у складу са овим законом, с обзиром да у
досадашњем тексту закона није била предвиђена регистрација правоснажне
пресуде којом се утврђује ништавост оснивачког акта друштва.
Чланом 10. Предлога закона мења се члан 15. Закона са циљем
усаглашавања одредбе у смислу да 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.
Наведеном одредбом се отвара могућност за закључење оваквог уговора али
не прописују његови битни елементи с обзиром да исти производи дејство
искључиво између чланова друштва који су га закључили. Сходно наведеном,
измењеним одредбама члана 15, брисане су одредбе којима су дати примери
уговора а који нису битни за правну норму.
Чланом 11. Предлога закона мења се члан 16. Закона у смислу да
друштво може члановима извршити повраћај трошкова у вези са оснивањем
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друштва ако је то предвиђено не само оснивачким актом, како је до сада било
прописано већ и статутом, због различитости оснивачких аката у зависности од
правне форме друштва.
Чланом 12. Предлога закона интервенише се у члану 19. Закона са
циљем да се прецизира да се седиште друштва из кога се управља
пословањем друштва, одређује не само оснивачким актом, већ и статутом из
разлога што се оснивачки акт не може мењати, односно одлуком ортака или
комплементара, а са циљем да се ово питање уреди у погледу свих правних
форми друштава које су овим законом прописане.
Чланом 13. Предлога закона мења се члан 20. Закона тако што се
прописује да друштво може да има посебну адресу за пријем поште на
територији Републике Србије, која се региструје у складу са законом о
регистрацији. Наведено је од значаја јер се уводи одредба којом се прописује
да ако друштво има посебну адресу за пријем поште, достављање се врши на
ту адресу, уместо на адресу седишта друштва. Интервенције у овој одредби су
значајне јер се истима врши прецизирање којим се повећава правна сигурност у
погледу достављања.
Чланом 14. Предлога закона мења се члан 21. Закона а којим се
изменама ближе уређује да је друштво дужно да има адресу за пријем
електронске поште, као и да се уредност достављања електронског документа
друштву одређује у складу са законом који уређује електронски документ.
Предметним изменама обавезују се друштва да поседују електронску адресу, а
у складу са концептом Е -Управе и у складу са дигитализацијом пословања
целокупне привреде, а које је решење на трагу дигиталне агенде. С друге
стране, овакво решење омогућава ефикаснији систем комуникације државних
органа са стране, овакво решење омогућава ефикаснији систем комуникације
државних органа са привредом и привредних субјеката међусобно и стварање
предуслова за елиминацију „папирног пословања” и смањење трошкова, како
привреди, тако и држави. Ово решење допринеће економичности, ефикасности
и ефективности пословања као и смањењу трошкова архивирања. Већ
постојећи систем у оквиру АПР-а омогућава да се регистрација електронске
адресе врши бесплатно, тако да се увођењем овакве обавезе не стварају
негативни финансијски ефекти на привреду, и не стварају нови трошкови.
Потпуни прелазак на Е- пословање ће бити могућ, када се створе технички
предуслови на свим нивоима друштва.
Чланом 15. Предлога закона допуњује се члан 22. Закона одредбом
којом се прописује да се уз пословно име привредног друштва у поступку
принудне ликвидације додаје ознака „у принудној ликвидацији”, а ради допуне
наведене одредбе, с обзиром да у досадашњем законском решењу ово питање
није било уређено. Такође, члан 22. допуњује се одредбом којом се прописује
да одлуку о пословном имену доноси скупштина, ортаци, односно
комплементари, с обзиром да ово питање није било уређено досадашњим
решењем а у питању је битна одлука, па је оваква допуна била нужна.
Чланом 16. Предлога закона интервенише се у члану 23. Закона који се
допуњује новом одредбом у складу са којом скраћено пословно име може да
садржи и акрониме речи из назива и описа предмета пословања, а којом
допуном се омогућава наставак добре праксе која је у Србији постојала до 2011.
године која је у складу је са бројним захтевима привредних субјеката. Такође,
ово одредба се допуњује тако да се прописује да акроними из назива и описа
предмета пословања не смеју бити истоветни називу другог друштва, нити
изазивати заблуду о идентитету са другим друштвом.
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Чланом 17. Предлога закона мења се став 3. члана 25. Закона, тако
што се прописује да се обавеза употребе печата у пословним писмима и другим
документима друштва не може прописивати посебним прописима. Наиме, у
циљу ефикасног спровођења регулаторне реформе којом ће се укинути
обавезност употребе печата за пословне субјекте, а у складу са Програмом за
унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о
условима пословања – Doing Business листи за период 2017 – 2019. године и
пратећег Акционог плана, Влада је донела Закључак о укидању обавезне
примене печата за привредна друштва, предузетнике и друга правна лица
приватног права („Службени гласник РСˮ, број 28/18). С тим у вези и извршене
су измене става 3. члана 25. Закона.
Чланом 18. Предлога закона врши се правно-техничка редакција у
члану 28. став 2. Закона ради усаглашавања са ставом 1. предметног члана.
Чланом 19. Предлога закона мења се члан 29. став 1. Закона. и
прописује да пословно име друштва може да садржи реч „Србија”, реч која
представља назив територијалне јединице или аутономне покрајине Републике
Србије, изведенице ових речи, укључијући и опонашање тих речи, као и
међународно признату трословну ознаку Републике Србије „СРБ”, уз претходну
сагласност надлежног органа, у складу са законом. Интервенцијама у наведеној
одредби врши се прецизирање ради отклањања проблема који су се у пракси
применом досадашњег решења, појављивали.
Чланом 20. Предлога закона интервенише се у члану 33. Закона.
Наиме наведеним одредбама прописује се да је заступник дужан да поступа у
складу са ограничењима својих овлашћења која су утврђена актима друштва
или одлукама надлежних органа друштва, с тим да се ограничења овлашћења
заступника не могу истицати према трећим лицима. Интервенцијама у
предметном члану исти се допуњује и прецизира у смислу да су код заједничког
заступања сва лица која су овлашћена на заједничко заступање заступници и
заједнички предузимају радње заступања, а код супотписа једно или више лица
су заступници али су ограничени супотписом било ког трећег лица, што значи
да супотписник није нужно заступник али може бити ако је као такав
регистрован.
Чланом 21. Предлога закона прецизирају се одредбе члана 36. став 1.
Закона у смислу да се прокура издаје одлуком свих ортака, односно
комплементара, директора, одбора директора или извршног одбора, ако
оснивачким актом односно статутом није другачије одређено, јер издавање
прокуре као пословног пуномоћја не спада у редовно пословање друштва, па је
ствар органа управљања, осим ако власници друштва другачије не одлуче.
Чланом 22. Предлога закона прецизира се члан 38. став 3. ради
усклађивања са чланом 37, као и ради отклањања забуне које је досадашње
решење изазивало у пракси.
Чланом 23. Предлога закона у члану 46. Закона прецизира се став 2. у
смислу да се новчани и неновчани улог приликом оснивања друштва или
повећања основног капитала мора уплатити, односно унети у року одређеном у
оснивачком акту, односно одлуци о повећању капитала, с тим да се тај рок
рачуна од дана регистрације а не од дана доношења оснивачког акта, како је до
сада било уређено. Решење регистратора о повећању основног капитала има
конститутиван карактер, тако да се рок за унос односно уплату рачуна од тог
дана, а не од дана доношења одлуке о повећању основног капитала. Такође, у
ставу 2. тачка 1. интервенише се ради усклађивања са Законом о тржишту
капитала. Одредба члана 46. допуњена је новим ставом 5. којим се уређује
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већина којом се доноси одлука о замени испуњења обавеза на унос, односно
уплату улога.
Чланом 24. Предлога закона прецизирају се одредбе члана 48. Закона
којима се уређује последице неуплате, односно неуношења улога а ради
правно-техничке редакције, односно како би се отклонило погрешно позивање у
одредби, које је у досадашњем тексту стварало забуну.
Чланом 25. Предлога закона интервенише се у члану 50. став 1. тачка
1) Закона, тако што се испред речи: „споразумноˮ додају се речи: „од стране
члана друштваˮ, тако да се овом одредбом сада уређује да се вредност
неновчаног улога утврђује се од стране члана друштва или споразумно од
стране свих чланова друштва, а уређивања предметног питања и у случају
једночланог друштва са ограниченом одговорношћу.
Чланом 26. Предлога закона прецизира се одредба члана 53. Закона у
смислу да у осталим случајевима проценитеља може да бира и директор
друштва, јер нека друштва немају одбор директора, већ само директора.
Чланом 27. Предлога закона мења се у Закону одредба члана 57. став
2, а са циљем да се додатно појача критеријум ликвидности тако што се
вредност неновчаног улога кога чине хартије од вредности или инструменти
тржишта новца утврђује 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.
Чланом 28. Предлога закона у члану 58. став 2. Закона бришу се речи
које се подразумевају и које представљају вишак у тексту наведене одредбе, па
интервенција представља техничко унапређење текста.
Чланом 29. Предлога закона врши значајно унапређење заштите
мањинских акционара у складу са Акционим планом - Doing business list, из
којих се разлога мења члан 66. чиме се законске одредбе којима се уређује
одобрење правног посла или радње који не прелази 10% књиговодствене
вредности укупне имовине друштва исказане у последњем годишњем билансу
стања у случају постојања личног интереса, унапређују. Наиме, наведеном
изменом прописује се да у случају постојања послова и радњи у којима постоји
лични интерес, пре одобравања закључивања правног посла или предузимања
правне радње у којој постоји лични интерес, у случају да вредност предмета тог
посла или правне радње износи више од 10% од књиговодствене вредности
укупне имовине друштва исказане у последњем годишњем билансу стања,
друштво има обавезу да прибави извештај о процени тржишне вредности
ствари или права који су предмет таквог правног посла или правне радње, а
који чини саставни део одлуке којом се одобрава правни посао, односно правна
радња у којој постоји лични интерес. Такође, између осталог, прописује се
обавеза друштва да на својој интернет страници или на интернет страници
регистра привредних субјеката објави обавештење о закљученом правном
послу, односно предузетој правној радњи, у којој постоји лични интерес са
детаљним описом тог посла или радње и све релевантне чињенице о природи
и обиму личног интереса, и то у року од 15 дана од дана закључења тог правног
посла, односно предузимања те правне радње.
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Чланом 30. Предлога закона интервенише се у члану 71. Закона са
циљем откањања недостатака, односно нетачног позивања које је стварало
забуну у примени одредаба овог члана.
Чланом 31. Предлога закона у Закону, у члану 74. став 1. брише се
позивање на члан 69. став 1. из разлога што је у члану 72. Закона наведено да
су и запослени дужни да чувају пословну тајну. Такође, брише се и тачка 3.
наведене одредбе, из разлога што није у складу са прописима којима се уређују
радни односи.
Чланом 32. Предлога закона интервенише се у члану 76. Закона јер се
конкурентско друштво не може обавезивати на пренос користи, уколико против
конкурентског друштва није поднета тужба за повреду правила о забрани
конкуренције. Интервенције у наведеној одредби односе се и на брисање тачке
4. и 5. у ставу 1. овог члана, јер таква тужба из тачке 4. у правном систему не
постоји, а тачка 5. се брише из истих разлога као и у случају члана 74. став 1.
тачка 3.
Чланом 33. Предлога закона унапређују се одредбе члана 86. Закона
којима се уређује пословно име предузетника, између осталог, и у смислу да
предузетник послује и учествује у правном промету под пословним именом које
је регистровано у складу са законом о регистрацији, с тим да пословно име
предузетника обавезно садржи име и презиме предузетника, ознаку
„предузетник” или „пр” и место у коме је седиште предузетника, а не и опис
претежне делатности, као што је то до сада било прописано, јер наведену
обавезу немају ни привредна друштва, чиме се изједначава полажај
предузетника са привредним друштвом. Наведеним интервенцијама у члану 86.
Закона мења се и став 4. којим се прецизира да, ако пословно име
предузетника садржи назив, онда пословно име обавезно садржи и предмет
пословања, у ком случају се назив мора разликовати од назива другог
предузетника са истим предметом пословања тако да не изазива заблуду о
идентитету са другим предузетником.
Чланом 34. Предлога закона у Закону, у члану 87. став 1. речи: „из кога
управља обављањем делатностиˮ замењују се речима: „на територији
Републике Србије где предузетник обавља делатностˮ, чиме се прецизније
дефинише седиште предузетника. Даље, одредба се допуњује тако да се
прописује да предузетник може обављати делатност и у издвојеном месту
пословања, које може бити и изван седишта. Такође, после става 7. додаје се
став 8, којим се уређује да се на достављање, адресу за пријем поште и адресу
за пријем електронске поште, сходно примењују одредбе чл. 20. и 21. овог
закона којима се уређује питање достављања и адресе за пријем поште,
односно адресе за пријем електронске поште друштва.
Чланом 35. Предлога закона у члану 88. Закона 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 Наведена одредба већ
се примењује у пракси а предвиђена је и другим прописима, па се уводи у текст
закона из разлога да се олакша почетак рада предузетнику и да му се одложи
плаћање фискалних и других обавеза до почетка стицања прихода, односно
обављања делатности.
Чланом 36. Предлога закона у Закону, у члану 89. став 5. речи:
„законског заступника у складу са овим закономˮ замењују се речима:
„заступника из члана 32. овог законаˮ, чиме се прецизира наведена одредба у
смислу да пословођа има својство заступника из члана 32. овог закона, којим
је прописано да осим законских заступника, заступници друштва у смислу овог
закона су и лица која су актом или одлуком надлежног органа друштва
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овлашћена да заступају друштво и као таква регистрована у складу са законом
о регистрацији. Наиме, предузетник је сам себи законски заступник, а
пословођа је пословно способно лице које врши пословођење и у име и за
рачун предузетника и закључује правне послове, сходно чему он има својство
заступника из члана 32. Закона.
Чланом 37. Предлога закона у члану 91. Закона врши се терминолошко
усклађивање, а нарочито прецизирање одредбе којом се уређују случајеви када
предузетник престаје са обављањем делатности по сили закона. Наведени
члан допуњује се и одредбом којом се прописује да ако су за обављање
делатности предузетника прописани посебни услови у погледу личних
квалификација предузетника, лице из става 7. мора да испуњава те услове,
дакле наследник, односно члан његовог породичног домаћинства (брачни друг,
деца, усвојеници и родитељи) који је при том и сам пословно способно физичко
лице које може наставити обављање делатности у случају смрти или губитка
пословне способности предузетника.
Чланом 38. Предлога закона интервенише се у члану 92. Закона, у
смислу да се брише одредба којом је било прописано да, ако два или више
предузетника обавља делатност заједнички, одлуку о наставку обављања
делатности у форми привредног друштва, доносе једногласно, из разлога што
ортачких предузетничких радњи више нема.
Чланом 39. Предлога закона прецизирају се одредбе члана 94. Закона
а ради усклађивања са другим прописима, као и усклађивања са чланом 9а и
чланом 141. Такође, наведене одредбе се прецизирају у смислу да уговор о
оснивању ортачког друштва садржи нарочито, између осталог, и податке
означење врсте и вредности улога сваког ортака, као и податке о уделу сваког
ортака, с обзиром да подаци у вези са уделом сваког ортака у досадашњем
тексту закона нису били прописани.
Чланом 40. Предлога закона у члану 100. став 1. Закона после речи:
„преносиоца уделаˮ додају се запета и речи: „које проистичу из удела или су у
вези са уделом,ˮ. Том интервенциојом прецизирају се предметне одредбе у
смислу да преносилац удела и стицалац удела одговарају неограничено
солидарно за све обавезе преносиоца удела, а које проистичу из удела или су у
вези са уделом, према друштву на дан регистрације преноса удела у складу са
законом о регистрацији, осим ако се сви ортаци не споразумеју другачије.
Чланом 41. Предлога закона члан 111. став 2. Закона се мења тако што
се брише одредба којом је било прописано да ако су два или више ортака
овлашћени да заступају друштво заједно они могу да овласте једног или више
ортака да заступају друштво у одређеним пословима или одређеној врсти
послова, с обзиром да је одредба била сувишна јер је неспојиво да ортаци који
заступају заједно, овлашћују друге ортаке да појединачно заступају. Такође, у
наведеној одредби брише се и став којим је било прописано да се уговором о
оснивању може се одредити да сваки ортак који је овлашћен да заступа
друштво може заступати друштво само заједно са прокуристом, јер је ово
питање уређено општим одредбама којима се уређује прокура.
Чланом 42. Предлога закона прецизирају се одредбе члана 117. којима
се уређује престанак ортачког друштва брисањем из регистра привредних
субјеката.
Чланом 43. Предлога закона назив члана 118. и члан 118. Закона
мењају се ради прецизирања и истима уређује да по тужби неког од ортака
надлежни суд доноси пресуду којом се одређује престанак друштва када за то
постоји оправдан разлог, с тим да оправдани разлог постоји ако ортаци не могу
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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. Такође, прописује се да је ништав споразум којим се
искључује или ограничава право ортака на подношење наведене тужбе.
Чланом 44. Предлога закона допуњује се члан 119. Закона одредбама
којима се уређује да ако је уговором о оснивању одређено да друштво
наставља да послује са наследницима преминулог ортака, наследници могу у
року од тридесет дана од дана правоснажног окончања оставинског поступка да
захтевају од друштва да ступе на место преминулог ортака или да траже
исплату накнаде за вредност удела сразмерно свом наследном делу. Такође,
наведени члан допуњује се одредбом којом се прописује да наследници ортака
који не ступе на место преминулог ортака, имају право на исплату накнаде за
вредност удела сразмерно свом наследном делу, у складу са одредбама члана
122. овог закона. Наведеним ставовима прецизира се начин на који наследници
преминулог ортака ступају на његово место, односно могућност да уместо
ступања на његово место захтевају исплату од друштва накнаде за вредност
удела. Осим овог начина, уведено је и право наследника на исплату за
вредност удела, уколико не желе да ступе на место преминулог ортака а у
складу са чланом 122. Закона. У преосталом делу овог члана, измене се врше
ради усклађивања позивања.
Чланом 45. Предлога закона у члану 121. Закона врши се прецизирање
у смислу да ортак може да иступи из друштва подношењем писаног
обавештења о иступању осталим ортацима, с тим да се наведено писано
обавештење подноси најмање шест месеци пре истека пословне године, ако
уговором о оснивању није другачије одређено. Одредба се прецизира тако што
се у ставу 3. истог члана уређује да ортак који поднесе писано обавештење о
иступању и то у складу са ставом 2. овог члана, односно најмање шест месеци
пре истека пословне године, иступа из друштва истеком пословне године у којој
је обавештење дато (дан иступања), јер јер би у противном и ортаци који су
поднели писано обавештење по истеку рока од 6 месеци, имали иста права.
Чланом 46. Предлога закона прецизира се одредба члана 124. став 5.
Закона у случају да ако у року од шест месеци од дана доставе захтева из
става 1. овог члана друштво не изврши исплату повериоцу ортака, поверилац
ортака може захтевати 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 иобезбеђење и захтевати покретање
поступка принудне ликвидације друштва у складу са одредбама овог закона
које се односе на принудну ликвидацију, с обзиром да одредба није била
примењива у пракси из разлога што се није могла спроводити ликвидација над
друштвом, због обавеза и дугова једног ортака. Није било могуће на поуздан
начин од стране регистра утврдити да ли је, када и у ком износу извршена
обавеза друштва према повериоцу ортака. Осим тога, наведеним
интервенцијама одредба је усклађена и са чланом 48. став 3. и чланом 319.
Закона о извршењу и обезбеђењу у погледу извршне исправе.
Чланом 47. Предлога закона прецизира се члан 137. Закона којим се
уређује питање престанка статуса комплементара и командитора и промена
правне форме, са циљем унапређења предметних одредаба и усаглашавања
прописаних рокова.
Чланом 48. Предлога закона прецизира се члан 141. Закона тако што
се прецизира да оснивачки акт садржи, поред осталог и податке о члановима
друштва из члана 9а, као и податак о пребивалишту члана друштва, а ради
усаглашавања са чланом 9а Закона.
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Чланом 49. Предлога закона у члану 144. став 4. Закона мења се са
циљем да се елиминише позивање на члан 20. став 3. Закона које је у овом
случају неефикасно, односно са циљем да се достављање врши на адресу из
евиденције података о члановима, а сматра извршеним даном слања
препоручене пошиљке на ту адресу, односно даном слања електронске поште.
Чланом 50. Предлога закона допуњује се члан 146. Закона којим се
уређује повећање основног капитала. Наиме, одредба којом се прописује да се
основни капитал повећава на основу одлуке скупштине, допуњује се тако да се
у случају приступања новог члана друштва, одлука скупштине може донети и
пре потпуне уплате, односно уноса улога постојећих чланова под условом да
члан који приступа, истовремено са приступањем уплати, односно унесе свој
улог у целости. Тиме се поред докапитализације омогућава и улазак нових
чланови (са новим капиталом), али само под прописаним условима. Такође,
прописује се и да се одредбе овог закона којима се уређује повећање основног
капитала акционарског друштва, сходно примењују на друштво са ограниченом
одговорношћу, осим ако одредбама овог члана није другачије одређено.
Чланом 51. Предлога закона мења се члан 147. Закона којим се уређује
да се основни капитал друштва с ограниченом одговорношћу може 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. Наведеном одредбом ради усклађивања са чланом 211. Закона, даље
се прописује да 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.
Чланом 52. Предлога закона Закон се допуњује члановима 147а, 147б
и 147в а како би се код друштва с ограниченом одговорношћу конкретно
уредила питања заштите поверилаца, код смањења основног капитала и
разлози за смањења капитала, обзиром да је у досадашњем решењу о сходној
примени одредаба о акционарским друштвима, ово питање било непрецизно
уређено, односно изазивало проблеме у примени. Наиме, наведеним
одредбама је уређено је да одлука о смањењу основног капитала друштва мора
бити објављена у регистру у непрекидном трајању од три месеца почев од дана
регистрације у складу са чланом 147. овог закона, с тим да 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 те одлуке о смањењу основног капитала. Прописују се, између
осталог, и случајеви када се одредбе члана 147а овог закона о заштити
поверилаца не примењују. У текст закона унета је и одредба којом се прописује
да се смањење основног капитала друштва, у случају када се покривају губици
друштва, може вршити само ако друштво у објављеном годишњем
финансијском извештају за годину која претходи години у којој се одлука о
смањењу доноси, не располаже нераспоређеном добити и резервама које се
могу користити за те намене, и то у износу који не моће бити већи од износа
губитака који се покривају. Такође, у Закон је унета и одредба којом се
прописује да се основни капитал друштва сматра смањеним даном
регистрације у регистру привредних субјеката.
Чланом 53. Предлога закона брише се члан 149. Закона јер је
новоунетим одредбама уређено питање повећања и смањења основног
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капитала друштва са ограниченом одговорношћу сходно чему нема више
потребе за сходном применом, а одредба става 2. члана 149. Закона је
неприменљива, јер се регистрација годишњих финансијских извештаја, односно
објава истих врши у року од 60 дана, док се регистрација промене основног
капитала врши у року од 5 дана, те је наведена одредба свакако била
неприменљива јер није могуће регистровати промену капитала уз регистрацију
финансијског извештаја.
Чланом 54. Предлога закона интервенише се у члану 153. Закона тако
што се члан допуњује новом одредбом којом се прописује да сувласници удела
своје међусобне односе у вези са сувласничким уделима уређују посебним
уговором, а којом се појачава правна природа међусобног сувласничког односа.
Чланом 55. Предлога закона интервенише се у члану 157. став 2.
Закона тако што се тачка 3) брише. Наиме, брише се одредба сходно којој
друштво може стицати сопствене уделе на основу одлуке скупштине по основу
иступања члана друштва, а одреба је брисана ради усаглашавања са чланом
188. и 189. Закона.
Чланом 56. Предлога закона члану 159. став 1. тачка 3) Закона којом је
било прописано да друштво може сопствени удео поништити, када је у обавези
да спроведе поступак смањења основног капитала, се брише. Наведено са
циљем унапређења овог решења увођењем нових ставова у текст овог члана
којима се уређије да одлука о располагању сопственим уделом обавезно
садржи и рок за уплату неуплаћеног, односно унос неунетог улога, с тим да 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.
Чланом 57. Предлога закона у члану 162. став 4. Закона, речи: „краћи
од осам дана, нити дужи од 180 дана,ˮ замењују се речима: „дужи од 90 данаˮ.
Наведеном интервенциојом се у предметној одредби уређује да је члан
друштва који користи право прече куповине обавезан да у писаној форми
обавести преносиоца удела о прихватању у целости, у року од 30 дана од дана
пријема понуде, а који рок не може бити дужи од 90 дана, из разлога што је
раније прописан рок од 180 дана био предугачак, нарочито имајући у виду
страна правна лица.
Чланом 58. Предлога закона мења се члан 169. Закона и одредбе
којима се уређивало питање пресуде која замењује сагласност, тако што се
замењују одредбама којима се уређује обавеза откупа удела, у смислу да 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
наведеним, преносилац удела има право да удео прода трећем лицу по свом
избору, под истим условима. Наиме, новим концептом члана 169. бришу се
одредбе које су уређивале да преносилац удела може тужбом против друштва
надлежном суду захтевати доношење пресуде која ће заменити наведену
сагласност друштва.
Чланом 59. Предлога закона у називу одељка 4. речи: „и зајамˮ бришу
се. Наведено је било нужно из разлога што се зајам овим законом више не
третира, с обзиром да је члан 181. Закона брисан, односно прописан законом
којим се уређује стечај.
Чланом 60. Предлога закона врше се прецизирања у члану 178. Закона
којим се уређује начин утврђивања обавезе додатне уплате. Наиме, брише се
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одредба којом је било прописано да се оснивачким актом, односно одлуком
скупштине може, уместо одређивања тачног износа додатних уплата, одредити
максималан износ тих уплата, јер је максималан износ недовољно прецизан, па
су постојале дилеме у примени тако конципиране одредбе.
Чланом 61. Предлога закона у члану 180. став 1. Закона мења се и
истим се прописује да је друштво у обавези да врати додатне уплате
члановима друштва и члановима друштва коме је својство члана престало 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. Такође, одредба се допуњује ставовима којима
се прописује да ако друштво не изврши повраћај додатних уплата у складу са
ставом 1. овог члана, члан друштва, члан коме је то својство престало и
преносилац удела, може да поднесе тужбу суду за повраћај додатне уплате а
правноснажна одлука суда представља основ за регистрацију покретања
поступка враћања додатне уплате. Предмете измене омогућавају да наведена
лица коме није извршен повраћај додатних уплата, своје право на повраћај
оствари судским путем. Осим тога, унета је и одредба којом се омогућава да 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.
Чланом 62. Предлога закона интервенише се у члану 186. Закона којим
је прописано да члану друштва престаје то својство, између осталог, и
повлачењем и поништењем целокупног удела. У наведеној одредби брише се
реч „целокупногˮ из разлога усаглађавања са чланом 155. Закона и из разлога
што је примена предметног решења изазивала недоумце у практичној примени
јер се из тако конципиране одредбе могло закључити да постоји могућност за
повлачење и поништај и дела удела, а што није у сагласности са Законом.
Чланом 63. Предлога закона члан 187. Закона у целости се мења и
истим се прописује да 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. Такође, предметном изменом члана 187. прописује се и да
се иступање члана из друштва и стицање сопственог удела региструје у складу
са законом о регистрацији. Интервенције у предметним одредбама резултат су
потребе да се питање иступања из друштва уреди на начин који је усаглашен са
праксом, с обзиром да су одредбе којима се прописивало да члан друштва не
може иступити јер би друштво претрпело штету или би дошло до непоштовања
посебних дужности, биле неприменљиве јер се поставља питање ко би ценио
те околности. Новоунетим ставовима поједностављује се поступак иступања
када се иступање врши без потраживања накнаде.
Чланом 64. Предлога закона у члану 189. Закона, између осталог,
додаје се нови став којим се прописује да 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, а ради усаглашавања
текста са новоунетим одредбама члана 147а.
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Чланом 65. Предлога закона интервенише се у 192. Закона, којим се
уређује питање иступања из оправданог разлога по одлуци суда. Наиме у
наведеној одредби бришу се ставови којима је било прописано да суд пресуду о
иступању из друштва по наступању правноснажности доставља регистру
привредних субјеката ради регистрације престанка својства члана и
регистрације сопственог удела друштва, као и да даном регистрације престанка
својства члана, члану друштва који је иступио престаје својство члана друштва.
Наведене одредбе су брисане јер нема оправдања за покретање поступка по
службеној дужности, односно из разлога што регистрација престанка својства
члана није јавни интерес, већ интерес друштва или тог члана.
Чланом 66. Предлога закона брише се члан 194. којим је било уређено
да члан друштва који је иступио из друштва остаје у обавези да уплати
односно, унесе уписани улог и изврши додатне уплате на које је био обавезан,
ако је то неопходно за намирење поверилаца друштва. Наведена одредба се
брише, из разлога што је интервенцијама у члану 189. дефинисан поступак
поступак смањења капитала за неунети односно, неуплаћени улог, па су
одредбе овог члана непотребне.
Чланом 67. Предлога закона интервенише се у члану 195. Закона ради
отклањања недостатака, односно нетачног позивања које је стварало забуну у
прени одримедаба овог члана.
Чланом 68. Предлога закона интервенише се у члану 196. Закона којим
се уређује питање искључења члана одлуком суда, са циљем прецизирања
одредаба наведеног члана и његовог усаглашавања са другим законским
одредбама, нарочито у погледу прописаних рокова чланом 77. и 79. Закона.
Такође, наведени члан допуњује се одредбом којом се прописује да, 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.
Чланом 69. Предлога закона мења се члан 199. Закона којим се уређује
састав скупштине коју чине сви чланови друштва, тако што се наведени члан
мења одредбом којом се прописује да 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.
Увођење предметне одредбе у функцији заштите мањинских чланова, у том
смислу да морају имати најмање бар један глас. У супротном могло би се
догодити да мањински чланови немају право гласа. Увођењем наведене
одредбе, брише се одредба којом је било прописано да сваки члан друштва
има право гласа у скупштини сразмерно учешћу његовог удела у основном
капиталу друштва, осим ако је оснивачким актом другачије одређено. Наведена
одредба става 2. тумачила се и тако да члан са занемарљивим уделом нема ни
један глас
Чланом 70. Предлога закона прецизирају се одредбе члана 200. Закона
којима се уређује делокруг скупштине, ради прецизирања којим је
преформулисана уводна реченица наведеног члана јер би се иста могла
тумачити и тако да се оснивачким актом предвиди да скупштина не одлучује ни
о једном питању из члана 200. Закона, већ да се њена надлежност моће
пренети неком органу друштва. Такође, остале интервенције у тексту
спроведене су ради саглашавања са другим законским одредбама.
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Чланом 71. Предлога закона чланом 202. Закона прописује се да се
седница скупштине обавезно сазива када то у писаном облику захтевају
чланови друштва који имају или заступају најмање 10 % гласова, уместо
досадашњих 20 % ако оснивачким актом није одређено да то право имају и
чланови који заједно имају или заступају мањи проценат гласова. Наведеном
одредбом врши се значајно унапређење заштите мањинских акционара у
складу са Акционим планом - Doing business list.
Чланом 72. Предлога закона интервенише се у члану 205. став 1.
Закона и прописује могућност да један или више чланова друштва који поседују
или заступају најмање 5% удела, уместо досадашњих 10 % удела, у основном
капиталу друштва могу путем писаног обавештења друштву ставити додатне
тачке на дневни ред седнице, осим ако је оснивачким актом ово право дато и
члановима који поседују или заступају и мањи проценат удела у основном
капиталу друштва. Наведеним интервенцијама у члану 205. Закона изједначен
је положај чланова друштва са правом на предлагање допуне дневног реда
једног или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа.
Чланом 73. Предлога закона прецизирају се одредбе члана 211. Закона
у смислу да се став 3. којим је било прописано да се једногласно одлучује о
обавези чланова на додатне уплате, као и о враћању тих уплата, брише, јер је
наведена одредба била несагласна са чланом 178. закона. Такође, члан се
допуњује одредбом којом се прецизније уређује питање потписивања одлука
скупштине, због проблема који су настали у пракси приликом регистрације
одлука, у ком поступку се појавило као спорно питање ко потписује одлуке
скупштине да би оне било формално исправне и прихватљиве АПР-у за
регистрацију. Нарочито је спорно било питање потписивања одлука скупштине
у вишечланим друштвима. Одредба којом се прецизније уређује питање
потписивања одлука скупштине, скодно се примењује и код вођења и
потписивања записника.
Чланом 74. Предлога закона допуњују се одредбе члана 221.Закона
којима се уређује заступање, и то ставовима којима се уређује да 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, а који поступак је хитан и суд је дужан да
одлуку по захтеву донесе у року од осам дана од дана пријема захтева.
Наведена допуна била је нужна јер у овом случају није била прописана сходна
примена члана 397. Закона.
Чланом 75. Предлога закона у члану 222. став 2. Закона брише из
разлога што је то питање већ уређено чланом 200. тачка 19. и чланом 232 став
1. тачка 10. Закона.
Чланом 76. Предлога закона у члану 232. Закона прецизирају се
одредбе којима се уређују надлежности Надзорног одбора, јер у досадашњем
решењу није било прописано да надзорни одор именује и остале заступнике.
Чланом 77. Предлога закона у члану 246. Закона врши се измена
прописаних обавезних елемената статута акционарског друштва у смислу да се
у ставу 1. тачка 5. бришу речи: „и других хартија од вредностиˮ, јер друштво не
може знати све врсте хартија од вредности које ће издавати.
Чланом 78. Предлога закона интервенише се у члану 253. Закона тако
да се одредбе наведеног члана допуњују одредбом којом се прописује да се
преференцијалне акције могу издавати само за новчани улог.
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Чланом 79. Предлога закона којим се мења члан 257. став 6. се
отклања погрешно позивање на став 2. тачка 1) овог закона.
Чланом 80. Предлога закона прецизирају се одредбе члана 259. Закона
којим се уређује утврђивање тржишне вредности акција јавног акционарског
друштва тако што се ставом 1. овог члана тржишна вредност акција јавног
акционарског друштва утврђује као пондерисана просечна цена остварена на
регулисаном тржишту капитала, 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 1/3 трговачких
дана на месечном нивоу, чиме се додатно појачава значај критеријума
ликвидности акција и исти пооштрава, а уједно се врши и приближавање
режиму трговања акцијама у складу са законом којим се уређује преузимање
акционарских друштава.
Чланом 81. Предлога закона прецизирају се одредбе члана 265. Закона
којима се уређује садржај оснивачког акта тако да се прописује да оснивачки
акт, између осталог, садржи и податке о акционарима који оснивају друштво, у
складу са чланом 9а овог закона, као и податак о пребивалишту акционара а
ради усаглашавања са чл. 94. и 141. Закона, као и новунетим чланом 9а.
Такође, у наведној одредби брише се тачка 6. којом је било прописано да
оснивачки акт садржи и изјаву оснивача да оснивају акционарско друштво и
преузимају обавезу уплате односно уноса улога по основу уписаних акција, а с
обзиром да је чланом 264. став 1. Закона прописано да акционари који оснивају
друштво потписују оснивачки акт друштва, чиме оснивачи заправо оснивају ад.
и тим актом преузимају и обавезе у погледу уписа и уплате акција, сходно чему
је тачка 6. члана 265. сасвим сувишна. Осим тога, поставља се и питање да ли
се наведена изјава налази у оквиру оснивачког акта или оне чине посебан део
ван оснивачког акта који даје сваки оснивач.
Чланом 82. Предлога закона врши се значајно унапређење заштите
мањинских акционара. Наиме, у члану 271. Закона уређује се право на
дивиденду, а са циљем да се одреди рок до када се дивиденда мора исплатити
акционарима након њеног усвајања на седници скупштине, како би се избегле
ситуације да се распоређена добит за дивиденде исплаћује акционарима
годинама касније или чак никад, што је у пракси био случај.
Чланом 83. Предлога закона брише се члан 276. Закона којим је било
прописано да се на зајам и давање обезбеђења друштву од стране акционара
сходно примењују одредбе члана 181. овог закона о зајму и давању
обезбеђења члана друштва с ограниченом одговорношћу. Одредбу је нужно
брисати јер су и одредбе члана 181. Закона престале да важе.
Чланом 84. Предлога закона у члану 278. Закона прецизирају се
одредбе којима се уређује искључење права пречег уписа, тако да се у ставу 2.
истог члана прецизира да се одлука скупштине доноси трочетвртинском
већином гласова присутних акционара те класе и региструје се у складу са
законом о регистрацији, а на који начин се врши усклађивање са ставом 1.
члана 277. и чл. 288. и 351.Закона.
Чланом 85. Предлога закона члан 280. Закона мења се из разлога што
одредбе које се односе на искључење члана код друштва са ограниченом
одговорношћу нису примењиве на акционарска друштва из разлога што
конкретни акционари поред уписаних акција које нису уплатили, могу
поседовати и акције које су у целости уплаћене. У том смислу овај члан је
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требало прерадити у смислу уређења датих питања за акционарска друштава,
тако да подразумевају поступак повлачења и поништаја акција због неуплате,
односно неуношења улога.
Чланом 86. Предлога закона интервенише се у члану 284. којим се
прописује да се одредбе члана 282. ст. 2. до 5. овог закона не примењују ако
друштво стиче сопствене акције, а у којој одредби се брише тачка која се
односи на искључење акционара.
Чланом 87. Предлога закона у члану 285. Закона додаје се нови став,
којим се прописује изузетак од става 1. овог члана, а којим се уређује да 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. Наведена одредба је унета ради усклађивања
одредаба овог закона са законом којим се уређује тржиште капитала.
Чланом 88. Предлога закона прецизира се одредба члана 287. Закона
ради унапређења одредбе у смислу да се уводи обавеза одбора директора
односно надзорног одбора да поништи акције и по том основу смањи капитал
друштва, ако то друштво није урадило у року од годину дана од дана стицања
акција из става 1. овог члана.
Чланом 89. Предлога закона интервенише се у члану 288. Закона ради
прецизирања одредбе и усаглашавања са чл. 277, 278. и 351.Закона.
Чланом 90. Предлога закона интервенише се у члану 294. Закона и
прецизира став 6. наведеног члана тако да се прописује да се ограничење из
става 5. овог члана не примењује се ако се одлука о издавању акција доноси по
основу повећања основног капитала неновчаним улозима, али под условом да
се неновчани улог одмах у целости уноси.
Чланом 91. Предлога закона интервенише се у члану 296. Закона ради
усаглашавања са чл. 259. и 260. Закона. Поред тога, одредба става 5. овог
члана мења се и прописује да 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.
Чланом 92. Предлога закона у одредбама члана 298. Закона којима се
уређује уплата акција по основу нових улога и унос неновчаних улога, врши се
прецизирање ради усаглашавања са одредбама закона којим се уређује
тржиште капитала.
Чланом 93. Предлога закона прецизира се одредба члана 299. Закона,
с обзиром да се унос неновчаног улога не може доказати на други начин
потребно је уз захтев за повећање капитала друштва, Централном регистру
доставити и доказ о унетом неновчаном улогу односно доставити изјаву
законског заступника којом се потврђује да је неновчани улог унет.
Чланом 94. Предлога закона у члану 301. Закона интервенише се тако
да се даје могућност друштву да прошири круг лица која ће имати право на
куповину акција и врши се усклађивање са одредбом члана 295. истог закона
која разликује условно повећање од повећања које настаје као резултат
статусне промене. Такође, интервенцијама у наведеном члану прецизира се да
је у питању одлука условном повећању основног каитала.
Чланом 95. Предлога закона у члану 303. Закона врши
усаглашавање са интервенцијама извршеним у члану 301. истог закона.
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Чланом 96. Предлога закона у члану 319. Закона врши се прецизирање
члана у погледу рока за подношење тужбе суду и исправљање погрешног
позивања на ставове у предметном члану.
Чланом 97. Предлога закона члан 326. Закона допуњује се новим
ставом 5. којим се прописује да 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 регистровани заступник тог члана. Одредба је унета
у текст ради јер код контролних друштава која имају два или више
контролисаних друштава, није било предвиђено који орган ће вршити функцију
скупштине у контролисаним друштвима.
Чланом 98. Предлога закона прецизира се члан 335. Закона којим се
уређује позив за седницу тако што се допуњује одредбом којом се прописује да
је акционарско друштво дужно да позив за седницу објави и на интернет
страници регистра привредних субјеката и на интеренет страници Централног
регистра. Такође, прописује се да се обавеза објављивања обавештења о
одлуци надлежног одбора о сазивању седнице скупштине акционара са
предложеним дневним редом код јавних акционарских друштава, на интернет
страници друштва и на интернет страници регулисаног тржишта, односно
мултилатералне трговачке платформе, одмах по доношењу, а најкасније
наредног радног дана. Наиме, додатна правила за акционарска друштва,унета
су посебно имајући у виду да у периоду од доношења одлуке надлежног органа
о сазивању скупштине, до упућивања и објављивања позива акционарима за
седницу скупштине друштва, може проћи више дана током ког периода постоји
опасност од трговања на основу информације која није јавно доступна, односно
није доступна свим акционарима.
Чланом 99. Предлога закона унапређују се одредба става 1. члана 337.
Закона којом се прецизира да један или више акционара који поседују најмање
5% акција са правом гласа може одбору директора, односно надзорном одбору
ако је управљање друштвом дводомно предложити додатне тачке дневног реда
седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај
предлог образложе. Одредба није суштински променила право мањинских
акционара али су мали акционари обавезани да могу предложити само додатне
тачке под условом да њихов предлог образложе, чиме је онемогућена
злоупотреба права на предлагање додатних тачака дневног реда.
Чланом 100. Предлога закона интервенише се у члану 338. Закона
само у смислу прецизирања позивања на члан 335. Закона.
Чланом 101. Предлога закона у члану 345. Закона, прецизније се
уређује ко не би могао бити пуномоћник, и то без обзира да ли је у питању
дводомно или једнодомно друштво, па је интервенције у члану 345. од значаја
јер представља усаглашавање са 269. Закона, који прописује да се сви
акционари под једнаким околностима третирају на једнак начин.
Чланом 102. Предлога закона у члану 348. став 4. Закона мења се и
истим се прописује да 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.
Интервенцијом у наведеној одредби искључује се могућност да банка гласа у
складу са предлозима одбора директора друштва, односно надзорног одбора,
ако је управљање друштвом дводомно.
Чланом 103. Предлога закона у члану 351. у ст. 1. и 2. Закона
прецизира се начин утврђивања кворума јер је у пракси било недоумица у
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примени наведених одредаба које се отклањају, а чиме се онемогућава
злоупотреба у коришћењу права гласа акционара.
Чланом 104. Предлога закона интервенише се у члану 353. Закона и
прецизира се кворум за поновљену седницу, са циљем отклањања недоумица у
примени постојећег законског решења.
Чланом 105. Предлога закона у члану 379. став 2. Закона мења се тако
да се истим уређује да ако је поништена одлука била регистрована у складу са
Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре (у даљем
тексту: закон о регистрицаји, надлежни суд пресуду из става 1. овог члана по
правноснажности доставља регистру привредних субјеката ради регистрације у
складу са законом о регистрацији, а одредба је допуњена могућношћу да
парничне странке имају право да захтевају регистрацију промене оних података
који су били регистровани на основу поништене одлуке, уколико су ти подаци
регистровани на дан подношења пријаве.
Чланом 106. Предлога закона у члану 394. став 3. Закона се прецизира
у смислу да се прописује да мандат директора престаје ако скупштина не усвоји
годишње финансијске извештаје друштва на редовној седници скупштине, док
је у постојећем законском решењу прописано да мандат директора престаје ако
скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје друштва у року који је
предвиђен за одржавање редовне седнице. Наведено прецизирање је нужно
јер директору не би требало да престане мандат само због тога што се редовна
седница не одржи у законском року, јер се та седница може одржати и после тог
рока, већ би требало да му мандат престане ако скупштина није усвојила
наведене извештаје, али да је одржана у законском року, како је
интервенцијама у члану 394. став 3. Закона и предложено.
Чланом 107. Предлога закона у члану 396. став 4. Закона се врши
прецизирање наведене одредбе у смислу да се у складу са законом о
регистрацији региструје не само оставка, већ и брисање директора.
Чланом 108. Предлога закона у члану 398. Закона врши се
интервенције у смислу прецизирања позивања у одредби, а имајући у виду
садржину ставова у односу на које треба вршити позивање.
Чланом 109. Предлога закона у члану 415. став 4. Закона речи: „става
4.ˮ замењују се речима: „става 3.ˮ, а интервенција представља исправку
техничке грешке.
Чланом 110. Предлога закона у члану 422. став 2. тачка 4) Закона речи:
„да су у надлежностиˮ замењују се речима: „да је потребна сагласностˮ. Наиме,
врши се суштинско прецизирање којим се прописује да је за обављање односно
предузимање побројаних послова, потребна сагласност надзорног одбора за
оне послове за које је овим законом прописано да је потребна наведена
сагласност.
Чланом 111. Предлога закона у називу члана 426. Закона прецизира се
да је реч о одредбама којима се уређује не само оставка извршног директора,
већ и постављање привременог заступника. Интеренцијама у наведеном члану
прописује се и да ванпарнични поступак постављења привременог заступника
друштва од стране суда, хитан.
Чланом 112. Предлога закона допуњује се члан 440. Закона одредбом
којом се прописује да се оставка и брисање члана надзорног одбора региструје
у складу са законом о регистрацији, ради усклађивања са интеренцијама у
члану 426. Закона у који је уведена нова одредба којом се прописује да се

91
оставка и брисање извршног директора региструје се у складу са законом о
регистрацији.
Чланом 113. Предлога закона интервенише се члану 441. Закона, а
којим се уређује надлежност надзорног одбора, чиме се одредбе овог члана
прецизирају и усклађују са другим законским одредбама.
Чланом 114. Предлога закона члан 466. Закона усаглашава се са
одредбама члана 81. Закона
Чланом 115. Предлога закона прецизирају се одредбе тачке 5) став 3)
члана 469. и усклађују се чланом 475. став 2. овог закона.
Чланом 116. Предлога закона у Закону, у члану 470. после става 5.
додаје се нови став 6, којим се прецизира да се 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. Интервенције у одредбама наведеног
члана биле су неопходне из разлога што је примена истих у пракси изазвала
низ недоумица нарочито по питању дефинисања шта се сматра повезаним
стицањем јер је одредбама члана 470. прописано и да се под једним стицањем,
односно располагањем, сматра и више повезаних стицања, односно
располагања извршених у периоду од годину дана, при чему се као време
настанка узима дан извршења последњег стицања, односно располагања. С
тога је било потребно прецизирати шта се сматра повезаним стицањем,
односно отклонити недоумицу јер иста спречава привредну делатност у обиму
који би могао да постоји и доводи у сумњу и несигуран положај повериоце и
инвеститоре услед немогућности да знају и буду сигурни да ли је или није у
питању имовина велике вредности. Због свега наведеног у члан 470. унета је
нова одредба којом се наведено питање прецизно дефинише.
Чланом 117. Предлога закона у члану 472. Закона став 1. мења се и
истим с уређује да 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 правне радње, чиме се
прецизира активна легитимација за подношење тужбе. Наведена тужба може се
поднети 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 3 године од дана стицања односно располагања имовином велике
вредности, а што је уређено ставом 4. истог члана. У ставу 3. наведеног члана
речи: „одбор директора, односно надзорни одборˮ замењују се речима:
„чланови одбора директора, односно чланови надзорног одбораˮ, из разлога
што не може бити прописана одговорност колективног органа. Такође,
интервенцијама у наведеном члану његове одредбе допуњују се ради
прецизирања да 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.
Чланом 118. Предлога закона у члану 474. Закона којим се уређује
право несагласних акционара на откуп акција, став 1. тачка 1) прецизира се
тако да акционар може да тражи од друштва да откупи његове акције ако гласа
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против или се уздржи од гласања за одлуку о промени статута друштва којом се
умањују његова права из члана 251. став 1. тач. од 1) до 4) и права из члана
253. овог закона, док је у сада важећем решењу било прописано да може да
тражи од друштва да откупи његове акције ако гласа против или се уздржи од
гласања за одлуку о промени статута друштва којом се умањују његова права
предвиђена статутом или законом, а која одредба није била довољно прецизна.
Чланом 119. Предлога закона прецизира се одредба члана 475. Закона
којом се уређује поступак остваривања права на откуп акција несагласних
акционара, тако што се предвиђа да јавно акционарско друштво које испуњава
критеријуме ликвидности дефинисане у члану 259. став 1. Закона има обавезу
да од несагласног акционара откупи акције које су предмет захтева по
вредности која је једнака тржишној вредности, а у случају јавног акционарског
друштва чије акције, којима се трговало, не испуњавају наведене критеријуме
ликвидности, као и акционарско друштво које није јавно имају обавезу да откупе
акције по највишој од утврђених вредности: књиговодствене вредности акција и
процењене вредности акција коју утврђује овлашћени проценитељ из члана 51.
Закона. У том смислу, као саставни део материјала за седницу скупштина на
којој се доноси одлука по основу које акционари имају право да буду несагласни
чини: за јавно акционарско друштво - податак о тржишној вредности акција
јавног акционарског друштва утврђеној у складу са чланом 259. став 1. овог
закона, 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, као и 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.
Чланом 120. Предлога закона чланом 476. извршено је усклађивање са
извршеним изменама у члану 475. Закона
Чланом 121. Предлога закона у члану 479. Закона врше се прцизирања
ради усаглашавања текста са свим правним формама које су законом
прописане.
Чланом 122. Предлога закона прецизира се члан 482. став 2. Закона о
промени једне од правних форми у правну форму акционарског друштва и
промену када јавно акционарско друштво престаје да буде јавно сходном
применом закона којим се уређује тржиште капитала.
Чланом 123. Предлога закона у члану 495. Закона интервенише се тако
што се у одредби става 1. истог члана продужава рок, и то због сложености
института статусне промене која утиче на права разних актера и треба им дати
више времена да се упознају са тако битним променама. Наиме, наведеним
изменама се прописује да Предлог уговора о статусној промени, односно
Предлог плана поделе, друштво објављује на својој интернет страници, ако је
има, и доставља регистру привредних субјеката ради објављивања на интернет
страници тог регистра, и то најкасније 60 дана, уместо сада прописаних месец
дана, а пре дана одржавања седнице скупштине на којој се доноси одлука о
статусној промени. Наведено је и у складу са чланом 92. став 1. Директиве
2017/1132/ ЕУ. Такође, у члану 495. брише се одредба става 2. којом се
прописује да Предлог уговора о статусној промени, односно Предлог плана
поделе морају бити објављени непрекидно најмање 60 дана од дана
одржавања седнице скупштине на којој је донета одлука о статусној промени, а
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приступ тим Предлогима мора бити омогућен свим заинтересованим лицима
без обавезе идентификације и без накнаде. С обзиром да је чланом 6. тачка 6.
Директиве 2009/109/ЕЗ дата могућност, али не и обавеза државама чланицама
да пропишу ову обавезу, а осим тога прописани рок је био предугачак и
бесмислен јер тече од дана када је одлука скупштине већ донета, предметна
обавеза објављивања у трајању од најмање 60 дана, је брисана. Остале
интервенције у члану 495. представљају техничко усаглашавање текста са
наведеним изменама.
Чланом 124. Предлога закона у члану 498. став 4. Закона допуњен је у
смислу да је скупштина дужна да истовремено са доношењем одлуке статусној
промени, донесе одлуку о повећању, односно смањењу основног капитала у
зависности од врсте статусне промене, а што досада није било прописано.
Такође, после става 4. додаје се нови став 5, којим се врши прецизирање
проблема насталих у пракси и врши заштита мањинских акционара. У том
смислу новоунетом одредбом уређује се да, ако се статусном променом врши
замена удела, односно акција у другачијој сразмери, одлука о статусној
промени мора да садржи одредбу о томе да ступа на снагу давањем писане
изјаве од стране лица из члана 474. став 4, 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.
Чланом 125. Предлога закона брише се став 2. члана 502. Закона којим
је било прописано да се на повећање основног капитала јавног акционарског
друштва као друштва стицаоца не примењују се одредбе Закона о тржишту
капитала које се односе на одобрење Комисије за хартије од вредности, као и
друге одредбе тог закона које су неспојиве са заменом акција у поступку
статусне промене. Наведено из разлога што је ова одредба стварала забуну и
из разлога што је иста имала смисла када је Комисија за хартије од вредности у
складу са тадашњим законом којим се уређује тржиште хартија од вредности
одобравала све видове повећања основног капитала, а што по садашњем
закону не одобрава. По садашњем решењу закона којим се уређује тржиште
капитала, ова комисија одобрава само проскпект за јавну понуду при издавању
хартија од вредности.
Чланом 126. Предлога закона измењен је члан 503. став 1. Закона, тако
да је додата тачка 3, којом се предвиђа да друштво стицалац не може повећати
свој основни капитал као резултат статусне промене по основу удела, односно
акција које једно друштво преносилац поседује у другом друштву преносиоцу.
Забрана стварања привидног капитала прописана одредбом члана 503. не
покрива ситуацију у којој у статусној промени учествује више друштава
преносилаца, а који су међусобно повезани, те је одредбу потребно допунити.
Наиме, важећа одредба односи се на ситуацију када су стицалац и преносилац
у међусобном односу матичног и зависног друштва, али не покрива ситуацију
када су сами преносиоци у међусобном односу матичног и зависног друштва, а
стицалац је независно правно лице. Стицање удела, односно акција у друштву
стицаоцу, односно повећање капитала истовремено и по основу припајања
матичног друштва и његовог зависног друштва представља стварање
привидног капитала, јер је вредност имовине и основног капитала зависног
друштва већ исказана у пословним књигама његовог матичног друштва, те је
потребно институт забране прописан одредбом члана 503. проширити и на
наведену ситуацију.
Чланом 127. Предлога закона у члану 504. став 1. допуњује се тако да
се регистрација статусне промене врши у складу са законом о регистрацији у

94
односу на друштво стицаоца и у односу на друштво преносиоца, а након
ступања на снагу уговора о статусној промени, односно плана поделе. Допуном
наведене одредбе прецизира се да се регистрација статусне промене врши
након ступања на снагу уговора о статусној промени, односно плана поделе из
разлога што је рок за објаву Предлога уговора о статусној промени, односно
Предлога плана поделе, из члана 495. Закона продужен ради заштите
поверилаца и трећих лица, са циљем да се не би одуговлачио поступак
регистрације, након доношења одлуке о статусној промени. Одредба се
допуњује и прописивањем да се регистрација статусне промене не може
вршити пре исплате несагласних акционара који у статусној промени учествују,
о чему су лица из члана 474. став 1. Закона писаном изјавом потврђују да су
исплаћени сви несагласни чланови друштва, односно којом потврђују да није
било несагласних чланова тог друштва.
Чланом 128. Предлога закона у члану 508. Закона којим се уређује
право на исплату, допуњује се одредба којом је било прописно да удели,
односно акције откупљене у складу са овим чланом постају сопствени удели,
односно акције друштва стицаоца, осим код поделе уз оснивање када се
расподељују на чланове друштава која се оснивају, јер у овом случају односно,
у поступку оснивања, друштво не може стећи сопствене уделе односно акције.
Чланом 129. Предлога закона после члана 514. Закона додају се део
седми а, којим се уређује прекогранично спајање и припајање и у текст уводе
нови чл. 514а до 514м. Истим одредбама дефинише се прекогранично
припајање као оно припајање у коме учествују најмање два друштва, од којих је
најмање једно, друштво из чл. 245. или 139. овог закона регистровано на
територији Републике Србије и најмање једно, друштво капитала основано на
територији друге државе чланице Европске уније или државе потписнице
Уговора о европском економском простору. Једно или више овако дефинисаних
друштава припајају се другом друштву преношењем на то друштво целокупне
имовине и обавеза, чиме друштво које се припаја престаје да постоји без
спровођења поступка ликвидације. Такође, новоунетим одредбама дефинише
се и прекогранично спајање које је у смислу овог закона оно спајање у коме
учествују најмање два друштва, од којих је најмање једно, друштво из чл. 245.
или 139. овог закона регистровано на територији Републике Србије и најмање
једно, друштаво капитала основано на територији друге државе чланице. Два
или више друштава 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. Новоунетим одредбама
уређују се најзначајнија питања везана за прекогранично припајање и спајање,
уређивањем заједничког Предлога уговора о припајању, његовог објављивања,
извештаја надлежног органа друштва и извештаја ревизора о припајању, као и
њиховог усвајања на скупштини. Овим одредбама уређује се и јавнобележничка
исправа која предходи регистрацији припајања, регистрација припајања, правне
последице припајања, поједностављени поступак припајања, Учествовање
запослених у одлучивању, ништавост регистрације припајања и друга питања
од значаја, с тим да се прописује да се одредбе овог дела закона о
прекограничним припајањима сходно примењују и на прекогранична спајања
Чланом 130. Предлога закона измењен је члан 515. Закона којим се
прецизира да се одлука о принудном откупу свих акција преосталих акционара
друштва доноси без обзира на терете, забране располагања, ограничења и
права трећих лица на тим акцијама, јер је у пракси претходна формулација
изазивала недоумице да ли акције на којима је била установљена залога могу
бити предмет принудног откупа.
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Чланом 131. Предлога закона мења се члан 516. Закона и измењеном
одредбом се подробно и хронолошким редом прописује да у самој одлуци о
принудном откупу треба да буде утврђена цена акција које су предмет
принудног откупа, као и питање регистрације, достављања одлуке Централном
регистру, као и депоновање средстава за исплату цене. Такође, уређено је и да
се начин и рок исплате цене врши у складу са правилима пословања односно
да се пренете акције уписују на рачун откупиоца без терета, забране
располагања, ограничења и права трећих лица. Наведено из разлога што је у
члану 515. став 1. Закона уређено да се одлука о принудном откупу доноси без
обзира на терете.
Чланом 132. Предлога закона члан 519. Закона се брише из разлога
што се изменама члана 516. уређује питање регистрације одлуке о принудном
откупу, као и њено достављање Централном регистру.
Чланом 133. Предлога закона интервенише се у члану 521. Закона и
исти се прецизира тако што се из истог бришу одредбе које су изазивале
недоумице у пракси. Наиме, брише се одредба којом је било прописано да
надлежни суд обавештава Централни регистар депо и клиринг хартија од
вредности ради обустављања исплате цене акционарима чије су акције
предмет принудног откупа ако је поднет захтев да надлежни суд у
ванпарничном поступку утврди вредност тих акција. Одредба је брисана из
разлога што је стварала проблеме у пракси у смислу да обустава исплате цене
према свим акционарима нема смисла, као и због тога што у питању и није
обустава поступка.
Чланом 134. Предлога закона у целости се мења члан 522. Закона
због потребе за великом бројем интервенција у његовим одредбама. Постојећа
одредба је била недовољно прецизна и постојала је потреба да се одредбе
систематизују у ситуацији ако друштво не утврди цену за откуп акција, па је
дата заштита контролном акционару да може пред надлежним ванпарничним
судом утврдити ту цену. Такође, измењеном одредбом дат је одговор и на
питање шта се дешава уколико се не исплати утврђена цена, па је уведена
одредба којом се прописује да уколико контролни акционар не изврши исплату
утврђене вредности акција, акционар може поднети тужбу надлежном суду
ради исплате.
Чланом 135. Предлога закона интервенише се у члану 523. Закона из
разлога усаглашавања са Законом о преузимању акционарских друштава
(„Службени гласник РС”, бр. 46/06, 107/09, 99/11 и 108/16) који не прави разлику
између цене у добровољној и обавезујућој понуди. Наиме, цена се у оба случаја
формира на исти начин, па мањински акционари овако неће бити у
неповољнијем положају у односу на постојеће норме.
Чланом 136. Предлога закона у члану 536. Закона став 4. речи: „120
данаˮ замењују се речима: „150 данаˮ, у смислу да почетни ликвидациони
извештај ликвидациони управник саставља најраније 90 дана, а најкасније 150,
уместо досадашњих 120 дана од дана почетка ликвидације и у истом року га
подноси ортацима, комплементарима, односно скупштини на усвајање. Дакле,
продужен је рок за састављање почетног ликвидационог извештаја јер је рок од
90 дана рок за пријаву потраживања, а након тога почиње да тече рок од 30
дана за прихват односно оспоравање потраживања, па је рок од 120 дана био
кратак. Такође, прецизирано је да се усвојени почетни ликвидациони извештај
региструје у складу са законом о регистрацији, и то у року од 15 дана од дана
усвајања, јер наведени рок досадашњим одредбама није био прописан.
Чланом 137. Предлога закона у члану 537. Закона с обзиром да
ликвидациони управник има својство законског заступника и има исте обавезе
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као законски заступник, у наведеном члану прописује да ликвидациони
управник у току ликвидације подноси годишње ликвидационе извештаје о
својим радњама, са образложењем разлога због којих се ликвидација
наставља, а није завршена, ортацима, комплементарима, односно скупштини
на усвајање, најкасније у року од шест месеци уместо сада прописаног рока од
три месеца. Такође, прецизира се да се годишњи ликвидациони извештаји
региструју у складу са законом о регистрацији, и то у року од 15 дана од дана
усвајања.
Чланом 138. Предлога закона у члану 540. став 3. речи: „и доноси
одлукуˮ замењују се речју: „одлукомˮ, тако да се прецизира да ортаци,
комплементари, односно скупштина усваја прописане документе одлуком о
окончању ликвидације, уместо досадашњег решења којим је било прописано да
ортаци, комплементари, односно скупштина усваја прописане документе и
доноси одлуку о окончању ликвидације. Наиме, одредба се наведеним
интервенцијама прецизира из разлога што је у питању једна одлука, односно
одлука о окончању ликвидације којом се усвајају и прописани документи,
односно завршни ликвидациони биланс, извештај о спроведеној ликвидацији
итд.
Чланом 139. Предлога закона интервенише се у члану 543. Закона с
обзиром да се у пракси јављају случајеви у којима су привредна друштваиздаваоци финансијских инструмената брисани из регистра привредних
субјеката по основу окончања ликвидације, а да нису извршили испис
финансијских инструмената у Централном регистру, па је сходно томе потребно
увести обавезу спровођења поступка исписа финансијских инструмената пре
брисања привредног субјекта из регистра привредних субјеката. Последица
недостатка ове обавезе у законској регулативи јесте постојање активних акција
издаваоца који практично више не постоје. Ради откањања наведених
недостатака, одредбе члана 543. Закона којима се уређује окончање
ликвидације допуњене су у смислу да се по окончању ликвидације друштво
брише из регистра привредних субјеката у складу са законом о регистрацији, а
у случају акционарског друштва, брисање се врши тек након подношења
захтева Централном регистру за испис финансијских инструмената из регистра.
Члан 543. Закона унапређују се прецизирањем одредбе којом се прописује да
се пословне књиге и документа друштва које је брисано услед окончања
ликвидације чувају 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.
Чл. 140, 141. и 142. Предлога закона прецизирају се одредбе чл. 546. и
547. Закона којима се уређује принудна ликвидација, и то кроз интервенције и
прецизирање разлога за покретање поступка принудне ликвидације, као и
уношење новина у смислу да 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, са позивом том привредном друштву да у
року од 90 дана од дана објављивања тог обавештења, отклони разлоге које је
у складу са овим законом могуће отклонити и региструје промене одговарајућих
података у складу са законом о регистрацији. Предлогом закона у текст се
уводе и нове одредбе члана 547а којима се уређује статус друштва у поступку
принудне ликвидације из разлога што је било потребно ближе уредити правни
положај привредних друштава у принудној ликвидацији, ради отклањања
спорних питања која су онемогућавала примену одредби у пракси, као и ради
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заштите поверилаца. Такође, одредбама новоунетог члана 547б уређује се
окончање поступка принудне ликвидације.
Чланом 143. Предлога закона у члану 567. Закона допуњује се одредба
става 1. овог члана, а ради прецизнијег дефинисања појма огранка.
Чл. 144, 145, 146. и 147. Предлога закона интервенише се у одредбама
којима се уређује регистрација огранка. Тако се члан 569. Закона мења и
изменама се уводи обавезност регистрације огранка ради лакшег праћења
делатности огранка, а што је од значаја са становишта пореске политике и
политике запошљавања, осигурања, социјалних питања итд. Новим решењем
прописује се да се огранак како домаћег тако и страног привредног друштва
региструје у складу са законом о регистрацији. У регистру се региструју
промене података, престанак, односно брисање огранка у складу са законом о
регистрацији. Такође, интервенцијама у чл. 571, 572. и 573. Закона врше се
корекције којима се прецизирају наведене одредбе у погледу употребе
пословног имена и других података, као и специфичности у вези са огранком
страног привредног друштва. Интервенцијама у члану 573. Закона посебно се
уређује и да одлука о образовању огранка садржи и адресу за пријем
електронске поште.
Чланом 148. Предлога закона врши се допуна у члану 575. Закона
којим је прописано да се представништво страног привредног друштва образује
одлуком надлежног органа оснивача, а да одлука о образовању обавезно
садржи и адресу за пријем електронске поште а у складу са концептом Е управе и у складу са дигитализацијом пословања целокупне привреде.
Чланом 149. Предлога закона у члану 576. Закона којим се уређује
престанак представништва, одредба којом се прописује да представништво
престаје одлуком о престанку представништва и престанком постојања
оснивача представништва, допуњује се у смислу да представништво престаје
престанком постојања оснивача представништва осим ако у случају статусне
промене постоји одлука правног следбеника оснивача представништва о
наставку рада представништва. На овај начин се отклањају уочени проблеми у
пракси, када су у питању статусне промене код оснивача представништва
страног правног лица, с обзиром да се код одређене врсте статусних промена
права и обавезе преносе на стицаоца, па тиме и права и обавезе које се тичу
представништва.
Чланом 150. Предлога закона после члана 577. Закона додаје се део
једанаести а, а чл. 577а до 577ш, којима се уређује оснивање Европског
акционарског друштва (Societas Europea) у Републици Србији, у складу са
Уредбом Савета 2157/2001/ЕЕЗ од 8. октобра 2001. године. Наведеним
одредбама уређује се да се Европско акционарско друштво (у даљем тексту:
европско друштво) оснива 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.
Европско друштво које се оснива на територији Републике Србије стиче
својство правног лица регистрацијом у регистру у складу са законом о
регистрацији. Такође, наведеним одредбама прописују се и начини оснивања
европског друштва, основни капитал, оснивачки акт и статут. Посебно се
уређује питање оснивања Европског друштва припајањем и спајањем кроз
прописивање свих питања од значаја за заједнички Предлог уговора о
припајању, његово објављивање, извештај надлежног органа друштва и
извештај ревизора о припајању и њихово усвајање на скупштини. Такође,
наведеним одредбама уређује се и јавнобележничка исправа која претходи
регистрацији, регистрација, правне последице оснивања европског друштва
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припајањем, учествовање запослених у одлучивању, као и сходна примена у
смуслу да се одредбе овог дела закона о оснивању европског друштва
припајањем, сходно примењују и на оснивање европског друштва спајањем.
Овим делом закона уређују се и питања од значаја за оснивање европског
друштва као холдинга, промена правне форме акционарског друштва у
европско друштво, пренос седишта европског друштва регистрованог на
територији Републике Србије у другу државу чланицу и с тим у вези, план
преноса и јавнобележничка потврда. Посебно је уређено питање управљања
европским друштвом које је регистровано у Републици Србији, као и престанак
европског друштва у смислу да се одредбе овог закона о ликвидацији сходно
примењују и на ликвидацију европског друштва, а одредбе закона којим се
уређује стечај сходно се примењују и на стечај европског друштва. Новоунетим
одредбама прописује се и да 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 уније.
Чланом 151. Предлога закона после члана 580. Закона додаје се део
дванаести а, чијим се чл. од 580а до 580ч уређује Европскa економскa
интересна групација, у смислу да се у Републици Србији може основати
Европскa економскa интересна групација у складу са Уредбом Савета
2137/85/ЕЕЗ од 25. јула 1985. године, која 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 Европске уније или државе потписнице
Уговора о европском економском простору. Наведеним одредбама уређује се
циљ оснивања и активности групације, оснивање и регистрација групације, као
и њено стицање својства правног лица и финансирање и одговорност за
обавезе, промена и пренос њеног седишта, органи групације, престанак
групације и друга питања од значаја.
Чланом 152. Предлога закона у члану 585. Закона став 1. после тачке
2) додаје се тачка 2а), којом се уређује да ће се новчаном казном од 100.000 до
1.000.000 динара казнити за привредни преступ привредно друштво 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.). Наведена одредба унета је у текст закона ради
усаглашавања са изменама којом се прописује нова обавеза (у члану 66.) у
случају постојања послова и радњи у којима постоји лични интерес. Такође,
одредба се допуњује новом тачком којом се прописује новчана казна за
обављање делатности у огранку која није регистрована а ради усаглашавања
са интервенцијама члану 569. став 1.
Чланом 153. и 154. Предлога закона уређује се брисање из регистра
привредних друштава и других облика 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, с тим да се наведена одредба не односи на привредна друштва и
друге облике обављања привредне делатности чије се седиште налази
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територији Аутономнe покрајинe Косово и Метохија, која послују друштвеним
или јавним капиталом. Такође, уређује се и да 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
ступања на снагу овог закона постају сувласници над имовином тих привредних
субјеката, у идеалним деловима који одговарају њиховим власничким уделима
у основном капиталу тих привредних субјеката. Наведене одредбе од значаја су
из разлога што нека од привредних друштава нису поднела иницијативу за
превођење због постојања непотпуне базе података о привредним субјектима
који су били регистровани у надлежним судовима до 31. децембра 2014.
године, па по том основу и нису били стављени у статус неактивних, а сходно
томе нису ни могли бити брисани као неактивни привредни субјекти.
Чланом 155. Предлога закона прописује се да привредни субјект над
којим је закључен стечајни поступак решењем у складу са одредбама чл. 150.
до 154. Закона о стечају („Службени гласник РСˮ, бр. 104/09, 99/11 - др. закон,
71/12 - УС и 83/14), а које је постало правноснажно пре ступања на снагу одлуке
Уставног суда („Службени гласник РСˮ, број 71/12), сматра се брисаним даном
правноснажности решења о закључењу стечајног поступка, о чему ће
регистратор који води регистар привредних субјеката донети решење по
службеној дужности. Наведеном одредбом успоставља се правни основ за
брисање наведених привредних друштава, односно извршење правоснажне
судске одлуке.
Чланом 156. Предлога закона прописује се да ће се, поступци принудне
ликвидације започети до дана почетка примене овог закона, пoступци
принуднoг oткупa започети код Централног регистра прe ступaњa нa снaгу oвих
измeнa и дoпунa зaкoнa, пoступци прaвa нa прoдajу aкциja у кojимa je зaхтeв зa
прoдajу дoстaвљeн друштву прe ступaњa нa снaгу oвих измeнa и дoпунa зaкoнa,
нaстaвити у склaду сa одредбама Зaкoнa o приврeдним друштвимa („Службени
гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др.закон и 5/15).
Чланом 157. Предлога закона прописује се да домаћа привредна
друштва која имају образоване огранке, дужна су да исте региструју у року од
годину дана од дана почетка примене овог закона.
Чланом 158. Предлога закона уређује се рок за регистрацију адресе за
пријем електоронске поште, и то у року од годину дана од дана почетка
примене овог закона.
Чланом 159. Предлога закона прописано је да даном приступања
Републике Србије Европској унији престаје да се примењује одредба члана 287.
став 5. Зaкoнa o приврeдним друштвимa.
Чланом 160. Предлога закона прописано је да даном почетка примене
овог закона престају да важе одредбе прописа наведених у овом члану, а које
се односе на обавезну примену печата. Наиме, у циљу ефикасног спровођења
регулаторне реформе којом ће се укинути обавезност употребе печата за
пословне субјекте, а у складу са Програмом за унапређење позиције Републике
Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања – Doing Business
листи за период 2017 – 2019. године и пратећег Акционог плана, Влада је
донела Закључак о укидању обавезне примене печата за привредна друштва,
предузетнике и друга правна лица приватног права („Службени гласник РСˮ,
број 28/18). Такође, овим чланом врши се и усаглашавање са предложеним
изменама става 3. члана 25. Закона о привредним друштвима.
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Чланом 161. Предлога закона прописан је рок за ступање на правну
снагу и рок за примену појединих одредба овог закона.
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТАВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАКОНА
За примену овог закона није потребно обезбедити средства у буџету
Републике Србије.
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку сагласно члану
167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 пречишћен текст), имајући у виду да је Република Србија, Преговарачком
позицијом Републике Србије за Међувладину конференцију о приступању
Републике Србије Европској унији за Поглавље 6 - Право привредних
друштава, који је Закључком 05 Број: 337-5537/2017 од 19. јуна 2017. године
усвојила Влада, преузела обавезу да у правни систем Републике Србије
преузме правне тековине Европске уније из области корпоративног права са
којима домаћи прописи из ове области до сада нису били усаглашени, и то:
Уредбу Савета (ЕЗ-а) бр. 2157/2001 од 8. октобра 2001. године о статуту
европског друштва – (СЕ), Уредбу Савета 1985/2137/ЕЕЗ о Европској
економској интересној групацији ( ЕЕИГ) и Директиву 2005/56/ЕЗ Европског
парламента и Савета од 26. октобра 2005. године, односно - Директиву (ЕУ)
2017/1132 Европског парламента и Савета од 14. јуна 2017. године у оквиру које
је кодификована Директива 2005/56/ЕЗ Европског парламента и Савета од 26.
октобра 2005. године.
VI. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА
СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ
ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ”
Преговарачком позицијом Републике Србије за Међувладину
конференцију о приступању Републике Србије Европској унији за Поглавље 6 Право привредних друштава, који је Закључком 05 Број: 337-5537/2017 од 19.
јуна 2017. године усвојила Влада, Република Србија је преузела обавезу да
донесе Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, којим
ће у правни систем Републике Србије преузети правне тековине Европске уније
из области корпоративног права са којима домаћи прописи из ове области до
сада нису били усаглашени, и то: Уредбу Савета (ЕЗ-а) бр. 2157/2001 од 8.
октобра 2001. године о статуту европског друштва – (СЕ), Уредбу Савета
1985/2137/ЕЕЗ о Европској економској интересној групацији (ЕЕИГ) и Директиву
2005/56/ЕЗ Европског парламента и Савета од 26. октобра 2005. године,
односно - Директиву (ЕУ) 2017/1132 Европског парламента и Савета од 14. јуна
2017. године у оквиру које је кодификована Директива 2005/56/ЕЗ Европског
парламента и Савета од 26. октобра 2005. године.
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VII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
1. Одређивање проблема које закон треба да реши
Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број 36/11,
99/11, 83/14 - др. закон и 5/15), као закон од нарочитог значаја за развој
привреде Републике Србије и стварања повољног пословног окружења за
оснивање и пословање привредних субјеката, неопходно је изменити и
допунити са циљем отклањања недостатака уочених у његовој досадашњој
примени. Сходно наведеном, измене и допуне закона резултат су анализе
проблема уочених у досадашњој примени закона, као и анализе могућности
њиховог превазилажења новим законским решењима, са становишта повећања
ефикасности примене Закона.
Наведени проблеми уочени су нарочито у домену потребе да се изврши
унапређење одредаба које се односе на заштиту права мањинских акционара.
Тако је омогућено да чланови друштва са ограниченом одговорношћу који
поседују или заступају 10 % удела друштва могу да сазову седницу друштва.
Наиме, Предлогом закона прописује се да се седница скупштине обавезно
сазива када то у писаном облику захтевају чланови друштва који имају или
заступају најмање 10 % (уместо досадашњих 20%) гласова, ако оснивачким
актом није одређено да то право имају и чланови који заједно имају или
заступају мањи проценат гласова. Омогућено је да један или више чланова
друштва који поседују или заступају најмање 5 % (уместо досадашњих 10%)
удела у основном капиталу друштва, могу путем писаног обавештења друштву
ставити додатне тачке на дневни ред седнице. Наведеним интервенцијама
изједначен је положај чланова друштва са ограниченом одговорношћу са
правом на предлагање допуне дневног реда једног или више акционара који
поседују најмање 5% акција са правом гласа.
Такође, проблем који би требало превазићи Предлогом закона, јесте
проблем у погледу располагања имовином велике вредности, где су
интервенције биле неопходне из разлога што је примена постојећих одредаба у
пракси изазивала низ недоумица, нарочито по питању дефинисања шта се
сматра повезаним стицањем. Наиме, важећим одредбама члана 470. Закона
прописано је да се под једним стицањем, односно располагањем сматра и
више повезаних стицања, односно располагања извршених у периоду од годину
дана, при чему се као време настанка узима дан извршења последњег
стицања, односно располагања. С тога је било потребно прецизирати шта се
сматра повезаним стицањем, односно отклонити недоумицу, јер иста спречава
привредну делатност у обиму који би могао да постоји и доводи у сумњу и
несигуран правни положај повериоце и инвеститоре услед немогућности да
знају и буду сигурни да ли је или није у питању имовина велике вредности.
Због свега наведеног у члану 470. Закона унете су нове одредбе којима се
прописује да се под једним стицањем, односно располагањем имовином велике
вредности не сматра 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
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узима као вредност по којој се утврђује имовина велике вредности. Такође,
новоунетим одредбама прецизирано је да ће се под повезаним стицањем,
односно располагањем, сматрати више појединачних послова, односно правних
радњи који се предузимају ради остваривања истог циља, односно сврхе или
њихова повезаност произлази из природе правног посла ради чијег се
извршења ти правни послови и правне радње предузимају
С обзиром да се у пракси јављају случајеви у којима су привредна
друштва-издаваоци финансијских инструмената брисани из регистра
привредних субјеката по основу окончања ликвидације, а да нису извршили
испис финансијских инструмената у Централном регистру депоу и клирингу
хартија од вредности, било је потребно увести обавезу спровођења поступка
исписа финансијских инструмената пре брисања привредног субјекта из
регистра привредних субјеката. Последица недостатка ове обавезе у законској
регулативи јесте постојање активних акција издаваоца који практично више не
постоје. Ради отклањања наведених недостатака, одредбе којима се уређује
окончање ликвидације (члан 543. Закона), допуњене су у смислу да се по
окончању ликвидације друштво брише из регистра привредних субјеката у
складу са законом којим се уређује регистрација, а у случају акционарског
друштва, брисање се врши тек након подношења захтева Централном регистру
депоу и клирингу хартија од вредности за испис финансијских инструмената из
регистра.
Предлогом закона допуњују се одредбе којима се уређује право на
дивиденду, са циљем да се одреди рок до када се дивиденда мора исплатити
акционарима након њеног усвајања на седници скупштине, како би се избегле
ситуације да се распоређена добит за дивиденде исплаћује акционарима
годинама касније или чак никад, што је у пракси био случај. Сада је законом
јасно одређено да потраживања акционара на дивиденду доспева по истеку
рока од шест месеци од дана доношења одлуке о исплати дивиденде, чиме се
знатно утиче на повољнији положај акционара, а нарочито мањинских
акционара.
Такође, у одредбама којима се уређује позив акционарима за седницу
скупштине уведене су значајне новине ради отклањања недостатака у
постојећем тексту и веће транспарентности. Наиме, новине су садржане у
чињеници да се уз позив акционарима за седницу доставља и обавештење о
одлукама које представљају располагање имовином велике вредности, као и
обавеза акционарског друштва да позив за седницу објави и на интернет
страници регистра привредних субјеката и на интернет страници Централног
регистра депоа и клиринга хартија од вредности.
Предлогом закона нарочито се, са циљем превазилажења проблема који
су у пракси уочени, а ради веће заштите права мањинских акционара и већег
степена транспарентности и правне сигурности, уводи нова обавеза у случају
постојања послова и радњи у којима постоји лични интерес. Наведена обавеза
подразумева да пре одобравања закључивања правног посла или
предузимања правне радње у којој постоји лични интерес, у случају да
вредност предмета тог посла или правне радње износи више од 10% од
књиговодствене вредности укупне имовине друштва исказане у последњем
годишњем билансу стања, друштво има обавезу да прибави извештај о
процени тржишне вредности ствари или права који су предмет таквог правног
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посла или правне радње, а који чини саставни део одлуке којом се одобрава
правни посао, односно правна радња у којој постоји лични интерес. Такође,
прописује се обавеза друштва да на својој интернет страници или на интернет
страници регистра привредних субјеката објави обавештење о закљученом
правном послу, односно предузетој правној радњи, у којој постоји лични
интерес са детаљним описом тог посла или радње и све релевантне чињенице
о природи и обиму личног интереса, и то у року од 15 дана од дана закључења
тог правног посла, односно предузимања те правне радње.
Предлогом закона прецизирају се и одредбе којима се уређује принудна
ликвидација, и то кроз интервенције и прецизирање разлога за покретање
поступка принудне ликвидације, као и новине у смислу да 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, са
позивом том привредном друштву да у року од 90 дана од дана објављивања
тог обавештења, отклони разлоге које је у складу са овим законом могуће
отклонити и региструје промене одговарајућих података у складу са законом о
регистрацији. Предлогом закона у текст се уводе и нове одредбе којима се
уређује статус друштва у поступку принудне ликвидације, положај органа
управљања, забрана регистрације промене података након покретања поступка
принудне ликвидације, доношење акта регистратора о брисању друштва из
регистра и окончање поступка принудне ликвидације. На овај начин се, између
осталог врши усклађивање са
Законом о општем управном поступку
(„Службени гласник РС”, број 18/16) којим се захтева да се странке унапред
морају упознати са управним поступком који се против њих води по службеној
дужности.
Поред наведених одредаба којима се врши значајно унапређење
заштите права мањинских акционара, Предлогом закона допуњују се одредбе
члана 515. Закона којом се прецизира да се одлука о принудном откупу свих
акција преосталих акционара друштва доноси без обзира на терете, забране
располагања, ограничења и права трећих лица на тим акцијама, јер је у пракси
претходна формулација изазивала недоумице да ли акције на којима је била
установљена залога могу бити предмет принудног откупа. Истовремено је у
измењеном члану 516. Закона предвиђено да се пренете акције уписују на
рачун откупиоца без терета, забране располагања, ограничења и права трећих
лица на тим акцијама.
Надаље, Предлогом закона се допуњују одредбе којима се уређује
право акционара на дивиденду, тако што је одређен рок за исплату дивиденде
који не може бити дужи од шест месеци од дана доношења одлуке о исплати
дивиденде, како би се избегле ситуације да се дивиденда, на основу одлуке о
исплати дивиденде, исплаћује акционарима и након неколико година по
доношењу ове одлуке, или чак никад, што је у пракси био чест случај.
Предлогом закона се мењају одредбе чланова Закона којима се утврђује
вредност неновчаног улога које чине хартије од вредности и инструмената
тржишта новца, тржишна вредност акција јавног акционарског друштва, као и
поступка остваривања права на откуп акција несагласних акционара, којима се
сада додатно појачава значај критеријума ликвидности акција и исти
пооштрава, а уједно се врши и приближавање режиму трговања акцијама у
складу са законом којим се уређује преузимање акционарских друштава, тако
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што се предвиђа да се вредност неновчаног улога које чине хартије од
вредности и инструмената тржишта новца, као и тржишна вредност акција
јавног акционарског друштва утврђује 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. Истовремено се прецизирају одредбе
којима се уређује поступак остваривања права на откуп акција несагласних
акционара. Тако се предвиђа да јавно акционарско друштво које испуњава
наведене критеријуме ликвидности има обавезу да од несагласног акционара
откупи акције које су предмет захтева по вредности која је једнака тржишној
вредности, а у случају јавног акционарског друштва чије акције, којима се
трговало на регулисаном тржишту, не испуњавају наведене критеријуме
ликвидности, као и акционарско друштво које није јавно имају обавезу да откупе
акције по највишој вредности између утврђене књиговодствене вредности
акција и утврђене процењене вредности акција које врши овлашћени
проценитељ.
Предлогом закона прецизирају се и одредбе којима се уређује принудна
ликвидација, и то кроз интервенције и прецизирање разлога за покретање
поступка принудне ликвидације, као и новине у смислу да 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, са
позивом том привредном друштву да у року од 30 дана од дана објављивања
тог обавештења, отклони разлоге које је у складу са овим законом могуће
отклонити и региструје промене одговарајућих података у складу са законом о
регистрацији. Предлогом закона у текст се уводе и нове одредбе којима се
уређује статус друштва у поступку принудне ликвидације, положај органа
управљања, забрана регистрације промене података након покретања поступка
принудне ликвидације, доношење акта регистратора о брисању друштва из
регистра и окончање поступка принудне ликвидације. На овај начин се, између
осталог врши усклађивање са
Законом о општем управном поступку
(„Службени гласник РС”, број 18/16) којим се захтева да се странке унапред
морају упознати са управним поступком који се против њих води по службеној
дужности.
Предлогом закона се посебно регулише и положај привредних друштава
над којима је закључен стечајни поступак на основу одредби чланова 150. до
154. Закона о стечају („Службени гласник РСˮ, број 104/09, 99/11 - др. закон,
71/12 - УС и 83/14), а које су Одлуком Уставног суда („Службени гласник РСˮ,
број 71/12) проглашене неуставним и прописује могућност њиховог брисања из
регистра у случајевима када је правноснажност решења о закључењу стечајног
поступка наступила пре ступања на снагу одлуке Уставног суда.
Такође, најзад је решено питање правног следбеништва над имовином
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, број 55/04, 61/05 и 111/09 - др. закон)
прописивањем да њихови чланови постају сувласници над имовином тих
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привредних субјеката у идеалним деловима који одговарају
власничким уделима у основном капиталу тих привредних субјеката.

њиховим

2. Циљеви који се доношењем закона постижу
Кључни циљ који се жели постићи доношењем предложених измена и
допуна важећег закона је наставак усаглашавања законске регулативе са
прописима Европске уније, а што је у складу са Преговарачком позицијом
Републике Србије за Међувладину конференцију приступања Републике Србије
Европској унији за Преговарачко поглавље - 6 „Право привредних друштава”
која је усвојена Закључком Влaде 05 Број: 337-5373/2017 од 19. јуна 2017.
године. У том смислу, у законски текст унете су одредбе којима се уређује
Европско акционарско друштво (Societas Europea) и Европска економска
интересна групација, а Предлогом закона уводе се посебне одредбе којима се
уређује питање прекограничног припајања и спајања друштава капитала у
смислу Директиве 2005/56/ЕЗ Европског парламента и Савета од 26. октобра
2005. године односно - Директиве (ЕУ) 2017/1132 Европског парламента и
Савета од 14. јуна 2017. године у оквиру које је кодификована Директива
2005/56/ЕЗ Европског парламента и Савета од 26. октобра 2005. године.
Ове наведене одредбе примењиваће се од 1. јануара 2022. године, када
се очекује да Република Србија затвори сва отворена преговарачка поглавља.
Поред наведеног, циљ који ће се постићи усвајањем предложених
решења је унапређење појединих решења која су до сада стварала проблеме у
примени, затим постизање веће транспарентонсти, правне сигурности, а што ће
свакако резултирати повољнијим положајем поверилаца и инвеститора, чиме
ће се јачати пословно окружење и утицати на повећање броја инвестиција.
Предлогом закона ствара се правни основ за електронску регистрацију
оснивања привредних субјеката, као и могућност да се овера потписа на
оснивачком акту замени квалификованим електронским потписом оснивача,
чиме ће се убрзати поступак регистрације и смањити трошкови у поступку
оснивања.
Наиме, према члану 2. став 1. Одлуке о накнадама за послове
регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
(„Службени гласник РС”, бр. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16 и 60/16),
накнада за регистрацију оснивања привредног друштва, износи 4.900,00
динара. Из наведеног проистиче, да је на име наведене накнаде за око 6000
основаних једночланих друштава са ограниченом одговорношћу, у периоду од
1. јануара 2017. године до дана сачињавања ове анализе, утрошено знатно
преко неколико десетина милиона динара. Како би накнада за електронску
пријаву оснивања једночланог друштва са ограниченом одговорношћу износила
20% мање од прописане накнаде за папирну пријаву, то би уштеда у првој
години примене одредаба о електронској регистрацији оснивања привредних
субјеката износила неколико милиона динара, а под условом да се у том
периоду оснује број једночланих друштава са ограниченом одговорношћу, који
је приближно исти броју наведених друштава која су, у истом периоду, основана
у 2017. години. Такође, могућност да се овера потписа на оснивачком акту
замени квалификованим електронским потписом оснивача, допринеће
додатним уштедама. Наиме,
складу са Јавнобележничком тарифом
(„Службени гласник РС”, бр. 91/14, 103/14, 138/14, 12/16, 17/17 и 67/17),
тарифни број 8, награда јавног бележника за оверу потписа на нејавној исправи
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којом се потврђује да су странке правног посла или странке које дају изјаву
својеручно потписале, износи 2 бода по једном потпису и на једном примерку
јавнобележничке исправе. Чланом 10. Јавнобележничке тарифе прописана је
вредност бода у износу од 150 динара без ПДВ-а. Из наведеног произилази да,
овера потписа на оснивачком акту, и то само на једном примерку, износи преко
360 динара, па могућност да се овера потписа на оснивачком акту замени
квалификованим електронским потписом оснивача, представља уштеду за
привредне субјекте, и то у првој години примене у износу од неколико милиона
динара, под условом да у том периоду буде основан исти број једночланих
друштава са ограниченом одговорношћу, који је основан у наведеном периоду
2017. године.
Такође, чланом 7. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге
услуге које пружа Агенција за привредне регистре, накнада за регистрацију
предузетника износи 1.500,00 динара, а накнада за регистрацију предузетника,
на основу регистрационе пријаве која се подноси електронским путем, износи
1.000,00 динара. Како је од 1. јануара 2017. године до дана сачињавања ове
анализе регистровано преко 10.000 новооснованих предузетника, то значи да
би регистрација овог броја предузетника, на основу регистрационе пријаве која
се подноси електронским путем, у првој години примене овог Закона имала за
последицу уштеду од преко 5.000.000,00 динара.
Такође, уводи се обавеза регистрације адресе за пријем електронске
поште, која ће се, као и до сада, вршити без накнаде. Предметним изменама
обавезују се друштва да поседују електронску адресу, а у складу са концептом
е-Управе и у складу са дигитализацијом пословања целокупне привреде. С
друге стране, овакво решење омогућава ефикаснији систем комуникације
државних органа са привредом и привредних субјеката међусобно и стварање
предуслова за елиминацију папирног пословања и смањење трошкова, како
привреди, тако и држави. Ово решење допринеће економичности, ефикасности
и ефективности пословања. Већ постојећи систем у оквиру АПР-а омогућава да
се регистрација електронске адресе друштва врши бесплатно, тако да се
увођењем овакве обавезе не стварају негативни финансијски ефекти на
привреду, и не стварају нови трошкови. Закон такође, омогућава сачињавање
оснивачког акта у облику електронског документа код кога оверу потписа
замењују квалификовани електронски потписи чланова друштва.
Доношењем закона, као један од циљева који ће се остварити, свакако
јесте и усаглашавање одредаба Закона о привредним друштвима са другим
прописима. Наиме, Предлогом закона уводи се нова одредба 9а којом се
уређују подаци о лицима за које по овом закону постоји обавеза регистрације,
који се региструју у складу са законом о регистрацији, а из разлога
усаглашавања са Законом о странцима („Службени гласник РС”, број 97/08) и
другим прописима који се односе на личне идентификационе податке страних
физичких лица (лични број за странца, односно број личне карте странца и
земља издавања), Законом о заштити података о личности („Службени гласник
РС”, бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12 - УС и 107/12). Наиме, Законом о
заштити података о личности прописано је да обрада података о личности није
дозвољена, између осталог, и ако се обрада врши без законског овлашћења.
Предлогом закона је уведена одредба којом се уређују подаци о лицима за које
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постоји обавеза регистрације, а на основу које је установљено законско
овлашћење за обраду тих података.
Ради усклађивања са Законом о тржишту капитала („Службени гласник
РС”, бр. 31/11, 112/15 и 108/16), Предлогом закона допуњују се одредбе којима
се уређује поступак стицања сопствених акција, а којима је прописано да је
одбор директора, односно извршни одбор ако је управљање друштвом
дводомно дужан да, у складу са одлуком о стицању сопствених акција, упути
понуду за откуп свим акционарима те класе акција. Наведена одредба је
допуњена у смислу да јавно акционарско друштво може стицати сопствене
акције и без упућивања понуде, и то на основу програма откупа сопствених
акција, а у складу са прописима којима се уређује тржиште капитала.
3. Друге могућности за решавање проблема
С обзиром на то да Закон о привредним друштвима уређује општи
правни оквир за положај привредних друштава, као и правни положај
предузетника, друге могућности за унапређење одредаба тог закона и њихово
усаглашавање са другим прописима, не постоје.
4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема?
Као што је напред наведено, једино је изменама и допунама Закона о
привредним друштвима било могуће предвидети одредбе којима би се
допринело наставку усаглашавања законске регулативе са прописима Европске
уније у области привредних друштава, као и унапређењу одредаба које се
односе на заштиту права мањинских акционара, отклањању низа недоумица у
примени постојећих одредаба и усаглашавању одредаба Закона о привредним
друштвима са другим прописима. Из свих наведених разлога, доношење закона
ради реализације напред изнетих циљева, јесте једини начин за решавање
проблема.
5. На кога ће и како утицати решења предложена у закону
Предложена решења у закону имаће позитиван утицај на сва правна и
физичка лица на територији Републике Србије која предузимају различите
облике обављања привредне делатности, као и на мањинске акционаре,
повериоце привредних друштава и потенцијалне инвеститоре, што ће свакако
унапредити привредну активност и повећати обим инвестиција.
6. Трошкови које ће примена закона изазвати код грађана и
привреде, посебно малих и средњих предузећа
Примена предложених законских решења неће изазивати трошкове код
грађана и привреде (ни код малих и средњих привредних друштава).
7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове?
Како је напред наведено, примена предложених законских решења неће
изазивати трошкове за привреду, с обзиром да се не уводе нове додатне
обавезе које захтевају плаћање накнада за регистрацију.
8. Да ли акт подржава стварање нових привредних субјеката на
тржишту и тржишну конкуренцију?
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Овај закон ће стимулисати привредну активност и повећати тржишну
конкуренцију, из разлога што је стварањем услова за повећани ниво
инвестиционе активности реално очекивати повећање броја привредних
субјеката, нарочито имајући у виду увођење електронског поступка оснивања
привредних субјеката.
9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје
ставове?
У поступку припреме за израду Нацрта закона извршена је анализа
предлога, коментара и сугестија привредних субјеката, Привредне коморе
Србије, као и других страних привредних асоцијација који су достављени
Министарству привреде и значајан број предлога је имплементиран у текст
Нацрта закона. Осим тога, спроведена је и јавна расправа на Нацрт закона а
нови коментари, сугестије и предлози били су предмет додатне анализе.
Сходно томе, и у току јавне расправе прихваћени су поједини предлози
привредних субјеката.
10. Које ће мере бити предузете да би се остварили разлози
доношења Закона?
Министарство привреде ће у сарадњи са свим релевантним субјектима,
као што су: Привредна комора Србије, привредне асоцијације домаћих и
страних инвеститора, организације цивилног друштва и заинтересовани
привредни субјекти, као и до сада, спроводити све потребне мере у наставку
спровођења овог закона, а у циљу успостављања дугорочног, одрживог и
конкурентног пословног окружења.
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VIII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ
Члан 1.
Овим законом уређује се правни положај привредних друштава И
ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, а
нарочито њихово оснивање, управљање, статусне промене, промене правне
форме, престанак и друга питања од значаја за њихов положај, као и правни
положај предузетника.
Одредбе овог закона примењују се и на облике обављања привредне
делатности који су основани и послују у складу са посебним законом, осим ако
је тим законом другачије прописано.
Стицање својства правног лица
Члан 3.
Друштво стиче својство правног лица регистрацијом У РЕГИСТАР
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА у складу са законом којим се уређује регистрација
привредних субјеката (у даљем тексту: закон о регистрацији).
Делатности
Члан 4.
Друштво има претежну делатност, која се региструје у складу са законом
о регистрацији, а може обављати и све друге делатности које нису законом
забрањене независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно
статутом.
Посебним законом може се условити регистрација или обављање
одређене делатности издавањем претходног одобрења, сагласности или другог
акта надлежног органа.
ОДЛУКУ
О
ПРОМЕНИ
ПРЕТЕЖНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
СКУПШТИНА ДРУШТВА, ОРТАЦИ, ОДНОСНО КОМПЛЕМЕНТАРИ.

ДОНОСИ

Чланови друштва
Члан 9.
Лица која оснивају друштво и лица која му накнадно приступе су:
1) у ортачком друштву - ортаци;
2) у командитном друштву - комплементари и командитори;
3) у друштву с ограниченом одговорношћу - чланови друштва с
ограниченом одговорношћу;
4) у акционарском друштву - акционари;
Заједнички назив за лица из става 1. овог члана је члан друштва.
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Члан друштва може бити физичко и правно лице.
Ортаци, комплементари, командитори и чланови друштва с ограниченом
одговорношћу, и подаци о њима, региструју се у складу са законом о
регистрацији, А АКЦИОНАРИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ
ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА.
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 ГРАЂАНА;
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;
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.
Време трајања друштва
Члан 10.
Друштво се може основати на одређено или неодређено време.
Сматра се да је друштво основано на неодређено време ако оснивачким
актом, односно статутом није другачије одређено.
Ако оснивачким актом односно статутом није другачије одређено,
друштво које је основано на одређено време може продужити време трајања
друштва или наставити пословање као друштво основано на неодређено време
ако до истека времена на које је основано, односно до окончања поступка
ликвидације у складу са овим законом:
1) у случају ортачког друштва и командитног друштва о томе одлуку
донесу сви ортаци, односно комплементари једногласно и та одлука буде у
истом року регистрована у складу са законом о регистрацији;
2) у случају друштва с ограниченом одговорношћу и акционарског
друштва о томе одлуку донесе скупштина двотрећинском већином гласова свих
чланова друштва и та одлука буде у истом року регистрована у складу са
законом о регистрацији.;
3) У СЛУЧАЈУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА О ТОМЕ ОДЛУКУ ДОНOСИ
СКУПШТИНА ТРОЧЕТВРТИНСКОМ ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА ПРИСУТНИХ
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АКЦИОНАРА И ТА ОДЛУКА БУДЕ У ИСТОМ РОКУ РЕГИСТРОВАНА У СКЛАДУ
СА ЗАКОНОМ О РЕГИСТРАЦИЈИ.
Оснивачки акт и статут
Члан 11.
Оснивачки акт је конститутивни акт друштва који има форму одлуке о
оснивању ако друштво оснива једно лице или уговора о оснивању ако друштво
оснива више лица.
Приликом оснивања друштва, потписи на оснивачком акту 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 ДРУШТВА, ОСИМ АКО
ТО НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПРОМЕТ
НЕПОКРЕТНОСТИ.
ОВЕРУ ПОТПИСА НА ОСНИВАЧКОМ АКТУ, АКО ЈЕ РЕЧ О
ДИГИТАЛИЗОВАНОМ ДОКУМЕНТУ, МОЖЕ ДА ЗАМЕНИ КВАЛИФИКОВНИ
ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС, ОДНОСНО КВАЛИФИКОВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТ
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
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОВЕРА ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА.
У ортачком друштву, командитном друштву и друштву с ограниченом
одговорношћу оснивачким актом се уређује управљање друштвом и друга
питања у складу са овим законом за сваку поједину правну форму друштва.
Акционарско друштво поред оснивачког акта има и статут којим се
уређује управљање друштвом и друга питања у складу са овим законом, ако
посебним законом није другачије прописано.
Лице које накнадно приступи друштву оснивачки акт друштва, односно
статут друштва обавезује од дана стицања својства члана друштва у складу са
овим законом.
Оснивачки акт и статут сачињавају се у писаној форми и региструју се у
складу са законом о регистрацији.
АКО СУ ОСНИВАЧКИ АКТ И СТАТУТ САЧИЊЕНИ КАО ЕЛЕКТРОНСКИ,
ОДНОСНО
ДИГИТАЛИЗОВАНИ
ДОКУМЕНТ
РЕГИСТРУЈУ
СЕ
У
ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О РЕГИСТРАЦИЈИ.
Измене оснивачког акта и статута
Члан. 12.
Оснивачки акт ортачког друштва, командитног друштва и друштва с
ограниченом одговорношћу мења се одлуком ортака, командитора и
комплементара, односно скупштине, у складу са овим законом.
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Одлуку из става 1. овог члана потписују чланови друштва који су за њу
гласали, а та одлука оверава се у складу законом којим се уређује овера
потписа СА ЧЛАНОМ 11. СТ. 2. И 3. ОВОГ ЗАКОНА, ако је то предвиђено
оснивачким актом и ако је та обавеза регистрована у складу са законом о
регистрацији.
Оснивачки акт акционарског друштва не мења се.
Статут акционарског друштва мења се одлуком скупштине, односно
другог органа одређеног овим законом, у складу са одредбама овог закона.
Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене
оснивачког акта, односно статута сачини и потпише пречишћени текст тих
докумената.
Измене оснивачког акта и статута, као и пречишћени текстови тих
докумената након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о
регистрацији.
Поступак за утврђење и дејство ништавости
Члан 14.
Ништавост оснивачког акта утврђује надлежни суд.
Ако разлози ништавости не буду отклоњени до закључења главне
расправе, суд ће пресудом утврдити ништавост оснивачког акта.
Ако је привредно друштво регистровано, пресуду којом се утврђује
ништавост оснивачког акта друштва суд по правноснажности доставља
регистру привредних субјеката, ради РЕГИСТРАЦИЈЕ И покретања поступка
принудне ликвидације друштва у складу са овим законом.
Ништавост оснивачког акта друштва нема дејство на правне послове
друштва са савесним трећим лицима.
Командитори, чланови друштва с ограниченом одговорношћу и
акционари дужни су да уплате, односно унесу уписани капитал и изврше друге
обавезе преузете према друштву, у мери у којој је то потребно ради измирења
обавеза друштва према савесним трећим лицима.
Ортаци и комплементари одговарају солидарно и неограничено за
обавезе друштва према савесним трећим лицима.
Уговори у вези са друштвом
Члан 15.
Члан друштва може закључити уговор са једним или више чланова истог
друштва којим се регулишу њихови међусобни односи у вези са друштвом, ако
овим законом није другачије одређено.
Уговор из става 1. овог члана закључује се у писаној форми.
Уговором из става 1. овог члана чланови друштва који су га закључили
могу уредити:

113
1) посебне обавезе тих чланова према друштву;
2) права и обавезе тих чланова у вези са преносом удела односно
акција;
3) како ће гласати у скупштини, по одређеним или свим питањима;
4) начин прерасподеле добити између тих чланова;
5) начин решавања блокаде у одлучивању;
6) друга питања од значаја за њихове међусобне односе.
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.
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.
Повраћај трошкова у вези са оснивањем друштва
Члан 16.
Друштво може члановима извршити повраћај трошкова у вези са
оснивањем друштва искључиво ако је то предвиђено оснивачким актом ИЛИ
СТАТУТОМ.
У случају из става 1. овог члана оснивачким актом ИЛИ СТАТУТОМ се
мора одредити или проценити износ тих трошкова.
Седиште
Члан 19.
Седиште друштва је место на територији Републике Србије из кога се
управља пословањем друштва и које је као такво одређено оснивачким актом,
СТАТУТОМ или одлуком скупштине, ОДНОСНО ОДЛУКОМ ОРТАКА ИЛИ
КОМПЛЕМЕНТАРА.
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Ако друштво трајно обавља своју делатност у месту различитом од свог
седишта, трећа лица могу против друштва засновати надлежност суда и према
том месту.
Одлуку о промени седишта доноси скупштина, ако оснивачким актом,
односно статутом није другачије одређено.
Адреса седишта друштва региструје се у складу са законом о
регистрацији.
Достављање и адреса за пријем поште
Члан 20.
Достављање се врши на адресу седишта друштва.
Изузетно, друштво може да има посебну адресу за пријем поште која је
регистрована у регистру привредних субјеката на коју се врши достављање.
ДРУШТВО МОЖЕ ДА ИМА ПОСЕБНУ АДРЕСУ ЗА ПРИЈЕМ
ПОШТAНСКИХ ПОШИЉКИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОЈА СЕ
РЕГИСТРУЈЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О РЕГИСТРАЦИЈИ.
АКО ДРУШТВО ИМА ПОСЕБНУ АДРЕСУ ЗА ПРИЈЕМ ПОШТAНСКИХ
ПОШИЉКИ, ДОСТАВЉАЊЕ СЕ ВРШИ НА ТУ АДРЕСУ, УМЕСТО НА АДРЕСУ
СЕДИШТА ДРУШТВА.
Ако је достава писмена друштву на адресу за пријем поште, односно на
адресу седишта друштва ако друштво нема регистровану адресу за пријем
поште, путем препоручене пошиљке у смислу закона којим се уређују
поштанске услуге била безуспешна, сматраће се да је достава те пошиљке
уредно извршена истеком рока од осам дана од дана другог слања те пошиљке,
под условом да је између та два слања протекло најмање 15 дана.
Достава писмена у судском, управном, пореском и другим поступцима
врши се у складу са посебним законима.
Адреса за пријем електронске поште
Члан 21.
Друштво може да има адресу за пријем електронске поште, која се
региструје у складу са законом о регистрацији.
Уредност достављања електронског документа друштву одређује се у
складу са законом који уређује електронски документ.
ДРУШТВО ЈЕ ДУЖНО ДА ИМА АДРЕСУ ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ
ПОШТЕ, КОЈА СЕ РЕГИСТРУЈЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О РЕГИСТРАЦИЈИ.
УРЕДНОСТ ДОСТАВЉАЊА ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА ДРУШТВУ
ОДРЕЂУЈЕ СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ЕЛЕКТРОНСКИ
ДОКУМЕНТ.
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Пословно име
Члан 22.
Привредно друштво послује и учествује у правном промету под
пословним именом које је регистровало у складу са законом о регистрацији.
Пословно име обавезно садржи назив, правну форму и место у коме је
седиште друштва.
Назив је карактеристични део пословног имена по коме се то друштво
разликује од других друштава.
Правна форма се у пословном имену означава на следећи начин:
1) за ортачко друштво: „ортачко друштво" или скраћеницом „о.д.” или
„од”.
2) за командитно друштво: „командитно друштво” или скраћеницом „к.д.”
или „кд”.
3) за друштво с ограниченом одговорношћу: „друштво с ограниченом
одговорношћу” или скраћеницом „д.о.о.” или „доо”.
4) за акционарско друштво: „акционарско друштво” или скраћеницом
„а.д.” или „ад”.
Уз пословно име привредног друштва у поступку ликвидације додаје се
ознака „у ликвидацији”.
УЗ ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ
ЛИКВИДАЦИЈЕ ДОДАЈЕ СЕ ОЗНАКА: „У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ”.
Пословно име може да садржи и опис предмета пословања друштва.
Пословно име садржи и друге елементе ако је то прописано законом.
ОДЛУКУ О ПОСЛОВНОМ ИМЕНУ ДОНОСИ СКУПШТИНА, ОРТАЦИ
ОДНОСНО КОМПЛЕМЕНТАРИ.
Скраћено пословно име
Члан 23.
Друштво може у пословању, поред пословног имена, да користи и
скраћено пословно име, под истим условима под којима користи пословно име.
Скраћено пословно име обавезно садржи назив и правну форму и
региструје се у складу са законом о регистрацији.
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.
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Употреба пословног имена, печата и других података у документима
Члан 25.
Пословна писма и други документи друштва, укључујући и оне у
електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже пословно или
скраћено пословно име, седиште, адресу за пријем поште ако се разликује од
седишта, матични број и порески идентификациони број друштва.
Друштво може уз пословно име да употребљава грб, заставу, амблем,
ознаку или други симбол Републике Србије или стране државе, домаће
територијалне јединице и аутономне покрајине, међународне организације, уз
сагласност надлежног органа те државе, домаће територијалне јединице и
аутономне покрајине или међународне организације.
Друштво није дужно да употребљава печат у пословним писмима и
другим документима друштва, ако законом није другачије прописано.
ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ НЕ МОЖЕ СЕ ДРУШТВУ УВЕСТИ ОБАВЕЗА
УПОТРЕБЕ ПЕЧАТА У ПОСЛОВНИМ ПИСМИМА И ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА
ДРУШТВА.
Друштво не може истицати према трећим савесним лицима недостатке у
погледу форме пословних писама и других докумената прописане овим чланом.
Заштита назива друштва
Члан 28.
Назив друштва не сме бити истоветан називу другог друштва.
Назив друштва мора се разликовати од назива другог правног лица
ДРУШТВА тако да не изазива заблуду о идентитету са другим друштвом.
У случају повреде одредаба ст. 1. и 2. овог члана заинтересовано лице
може тужбом против друштва које врши ту повреду (у даљем тексту: друштво
прекршилац) захтевати:
1) промену назива друштва прекршиоца и/или
2) накнаду настале штете.
Тужба из става 3. овог члана може се поднети у року од три године од
дана регистрације назива друштва прекршиоца у складу са законом о
регистрацији.
Поступак по тужби из става 3. овог члана је хитан.
Пресуду којом се налаже промена назива друштва прекршиоца суд по
правноснажности доставља регистру привредних субјеката ради регистрације.
Ако друштво прекршилац у року од 30 дана од правноснажности пресуде
из става 6. овог члана не изврши промену назива, регистар привредних
субјеката по службеној дужности покреће поступак принудне ликвидације
друштва прекршиоца.
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Одредбе овог члана не утичу на права заинтересованог лица из става 3.
овог члана по основу прописа о нелојалној конкуренцији и прописа о заштити
интелектуалне својине.
Ограничења коришћења националних или службених имена и знакова
Члан 29.
Пословно име друштва може да садржи назив Републике Србије или
њене територијалне јединице и аутономне покрајине, уз претходну сагласност
надлежног органа, у складу са законом.
ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА МОЖЕ ДА САДРЖИ РЕЧ „СРБИЈА”, 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 „СРБ”, УЗ
ПРЕТХОДНУ САГЛАСНОСТ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.
Пословно име друштва може да садржи назив стране државе или
међународне организације, уз сагласност надлежног органа те државе или
међународне организације.
Одредбе ст. 1. и 2. овог члана односе се и на називе на страном језику,
као и на придевске облике истих.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, сагласност није потребна ако
пословно име оснивача садржи назив те државе, домаће територијалне
јединице и аутономне покрајине или међународне организације.
На захтев државе, домаће територијалне јединице и аутономне
покрајине или међународне организације чији је назив саставни део пословног
имена друштва, у регистру привредних субјеката извршиће се брисање њеног
назива из пословног имена друштва.
Ограничење овлашћења заступника
Члан 33.
Заступник је дужан да поступа у складу са ограничењима својих
овлашћења која су утврђена актима друштва или одлукама надлежних органа
друштва.
Ограничења овлашћења заступника не могу се истицати према трећим
лицима.
Изузетно од става 2. овог члана, ограничења овлашћења заступника у
виду ЗАЈЕДНИЧКОГ ЗАСТУПАЊА, ОДНОСНО обавезног супотписа могу се
истицати према трећим лицима, ако су регистрована у складу са законом о
регистрацији.
Издавање прокуре
Члан 36.
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Прокура се издаје одлуком ортака, командитора и комплементара,
односно скупштине, ако оснивачким актом односно статутом није другачије
одређено.
ПРОКУРА СЕ ИЗДАЈЕ ОДЛУКОМ СВИХ ОРТАКА, ОДНОСНО
КОМПЛЕМЕНТАРА, ДИРЕКТОРА, ОДБОРА ДИРЕКТОРА ИЛИ ИЗВРШНОГ
ОДБОРА, АКО ОСНИВАЧКИМ АКТОМ, ОДНОСНО СТАТУТОМ НИЈЕ
ДРУГАЧИЈЕ ОДРЕЂЕНО.
Прокуриста се региструје у складу са законом о регистрацији.
Ограничења прокуре
Члан 38.
Прокуриста не може без посебног овлашћења да:
1) закључује правне послове и предузима правне радње у вези са
стицањем, отуђењем или оптерећењем непокретности и удела и акција које
друштво поседује у другим правним лицима;
2) преузима меничне обавезе и обавезе јемства;
3) закључује уговоре о зајму и кредиту;
4) заступа друштво у судским поступцима или пред арбитражом.
Ограничења прокуре која нису изричито предвиђена овим законом
немају дејство према трећим лицима.
Изузетно од става 2. овог члана, дозвољено је ограничити овлашћења
прокуристе супотписом законског заступника друштва или другог прокуристе
(заједничка прокура).
Обавеза уплате, односно уноса улога
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 доношења 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, или чије су акције
укључене у трговање на регулисаном тржишту, односно на мултилатералној
трговачкој платформи, 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;
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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 319. овог закона о заштити поверилаца.
Изузетно од става 3. овог члана, једногласном одлуком ортака,
комплементара, односно скупштине, осим ако је другачија већина, али не мања
од обичне већине гласова свих чланова друштва, предвиђена оснивачким
актом, односно статутом, 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;
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.
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 ЈЕ ДРУШТВУ 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
ОВОГ ЗАКОНА, ОДНОСНО ЧЛАНА 319. ОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ
ПОВЕРИЛАЦА.
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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.
Последице неуплате, односно неуношења улога
Члан 48.
Оснивачким актом, односно статутом у случају акционарског друштва
може се предвидети и обавеза плаћања уговорне казне за случај
неблаговременог извршења, односно неизвршења обавезе из члана 46. став 1.
овог закона када је у питању неновчани улог.
У случају да члан друштва пропусти да изврши своју обавезу из члана
46. став 1. овог закона, друштво може да га позове писаним путем да ту
обавезу изврши у накнадном року који не може бити краћи од 30 дана од дана
слања тог позива.
Изузетно, јавно акционарско друштво је дужно да упути позив из става 2.
овог члана у року од 90 дана од дана истека рока за извршење обавезе члана
друштва из члана 46. став 1. овог закона, ако краћи рок није одређен
оснивачким актом, односно статутом.
Ако више чланова друштва није извршило своју обавезу из члана 46.
став 1. овог закона, истовремено им се доставља позив из ст.2. и 3. СТАВА 2.
овог члана којим се одређује исти рок за извршење обавезе.
У позиву из ст. 2. и 3. овог члана друштво је у обавези да упозори тог
члана да ће у случају да пропусти да своју обавезу изврши и у том накнадном
року бити искључен из друштва.
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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.
Друштво је дужно да позив из ст. 2. и 3. СТАВА 2. овог члана у року од
три дана од дана слања позива објави и на интернет страници регистра
привредних субјеката, у трајању најмање једнаком дужини трајања рока из ст.
2. и 3. СТАВА 2. овог члана.
Ако члан друштва из ст. 2. и 3. овог члана пропусти да своју обавезу
изврши и у накнадном року, друштво може донети одлуку о искључењу тог
члана из друштва, а јавно акционарско друштво је у обавези да донесе ту
одлуку 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
ДРУШТВО.
ЈАВНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОНЕСЕ ОДЛУКУ
ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА.
Утврђивање вредности неновчаног улога
Члан 50.
Вредност неновчаног улога утврђује се:
1) споразумно од стране свих чланова друштва ОД СТРАНЕ ЈЕДИНОГ
ЧЛАНА ДРУШТВА ИЛИ СПОРАЗУМНО ОД СТРАНЕ СВИХ ЧЛАНОВА
ДРУШТВА;
2) путем процене, у складу са чл. 51. до 58. овог закона.
У јавним акционарским друштвима вредност неновчаног улога утврђује
се искључиво путем процене у складу са чл. 51. до 58. овог закона.
Избор проценитеља
Члан 53.
У случају процене вредности неновчаног улога приликом оснивања
друштва, лице из члана 51. ст. 1. или 2. овог закона бирају споразумно чланови
друштва, а у осталим случајевима то лице бира ДИРЕКТОР, одбор директора,
односно надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно, ако
оснивачким актом, односно статутом није другачије одређено.
Утврђивање вредности хартија од вредности и инструмената тржишта новца
Члан 57.
Ако неновчани улог чине хартије од вредности или инструменти тржишта
новца, вредност тог улога утврђује се најкасније 60 дана пре дана уноса тог
неновчаног улога у друштво.
Вредност неновчаног улога из става 1. овог члана утврђује се као
пондерисана просечна цена тих хартија од вредности, односно инструмената
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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:
1) 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;
2) у најмање три месеца тог периода остварени обим промета хартија од
вредности, односно инструмената тржишта новца износио најмање 0,05%
њиховог укупно издатог броја на месечном нивоу.
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.
Ако нису испуњени услови из става 2. овог члана или ако су у периоду од
дана утврђивања вредности из става 1. овог члана до дана уноса неновчаног
улога у друштво наступиле околности које значајно мењају вредност тог
неновчаног улога, друштво је у обавези да изврши процену његове вредности у
складу са чланом 51. овог закона.
Ако друштво не поступи у складу са ставом 3. овог члана, чланови
друштва који имају уделе или акције који представљају најмање 5% основног
капитала друштва имају право да до истека рока од 90 дана од дана уноса
неновчаног улога у друштво захтевају да надлежни суд у ванпарничном
поступку утврди вредност тог неновчаног улога.
Друштво може одлучити да вредност неновчаног улога из става 1. овог
члана утврди проценом у складу са чланом 51. овог закона и када су испуњени
услови из става 2. овог члана.
Обавезе друштва ако процена вредности неновчаног улога није вршена
Члан 58.
Ако по основу чл. 56. и 57. овог закона није вршена процена вредности
неновчаног улога, председник одбора директора, односно надзорног одбора
ако је управљање друштвом дводомно, дужан је да изда потврду која садржи:
1) опис предметног неновчаног улога;
2) његову вредност, начин на који је та вредност утврђена и методе
њене процене, ако је примењиво;
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3) изјаву да ли је вредност утврђена применом тих метода најмање
једнака укупној номиналној, односно у одсуству номиналне рачуноводственој
вредности улога, односно акција које се стичу, увећаној за премију која се плаћа
за те акције ако она постоји; и
4) изјаву да нису наступиле околности које значајно мењају вредност тог
неновчаног улога.
Потврда из става 1. овог члана региструје се и објављује у складу са
законом о регистрацији.
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, 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 друштва који немају лични интерес,
односно обичном већином гласова свих чланова надзорног одбора 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, а ако
постоји лични интерес члана надзорног одбора, обичном већином гласова свих
чланова надзорног одбора који немају лични интерес.
У случају из става 1. тачка 3) овог члана, 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.
Оснивачким актом, односно статутом може се одредити да одобрење из
става 1. тач. 2) и 3) овог члана даје скупштина.
У случају да у складу са ставом 1. тачка 3) овог члана 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 4. 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.
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Одобрење из става 1. овог члана није потребно у случају:
1) постојања личног интереса јединог члана друштва;
2) постојања личног интереса свих чланова друштва;
3) уписа, односно куповине удела, односно акција по основу права
пречег уписа, односно права прече куповине чланова друштва;
4) 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.
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.
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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;
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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. ОВОГ ЗАКОНА.
Тужба због повреде дужности избегавања сукоба интереса
Члан 71.
Друштво може поднети тужбу против лица из члана 61. овог закона које
повреди дужност избегавања сукоба интереса из члана 69. овог закона, као и
против са њим повезаног лица из члана 69. став 1. овог закона, којом може
тражити:
1) накнаду штете;
2) пренос на друштво користи коју је то лице, односно СА ЊИМ повезано
лице из члана 69. став 1. овог члана, остварило као последицу те повреде
дужности.
Последице повреде дужности чувања пословне тајне
Члан 74.
Друштво може поднети тужбу против лица из члана 61. овог закона које
повреди дужност чувања пословне тајне, којом може тражити:
1) накнаду штете;
2) искључење тог лица као члана друштва, ако је то лице члан друштва;.
3) раскид радног односа за то лице, ако је то лице запослено у друштву.
Подношење тужбе из става 1. овог члана не искључује и не условљава
могућност отказа радног односа у складу са законом којим се уређују радни
односи.
Друштво је дужно да пружи потпуну заштиту лицу које поступајући
савесно у доброј вери указује надлежним органима на постојање информације
из члана 73. став 1. тачка 3) овог закона.
Тужба због повреде правила о забрани конкуренције
Члан 76.
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Друштво може поднети тужбу против лица из члана 61. став 1. тач. 1) до
4) овог закона које повреди правила о забрани конкуренције из члана 75. овог
закона за:
1) накнаду штете;
2) пренос на друштво користи коју је то лице, односно конкурентско
друштво из члана 75. овог закона остварило као последицу те повреде;
3) искључење тог лица као члана друштва, ако је то лице члан друштва;.
4) меру забране обављања делатности за то лице, односно конкурентско
друштво из члана 75. овог закона;
5) раскид радног односа за то лице, ако је то лице запослено у друштву.
Пословно име предузетника
Члан 86.
Предузетник обавља делатност под пословним именом.
Пословно име предузетника обавезно садржи име и презиме
предузетника, опис претежне делатности, ознаку „предузетникˮ или „прˮ и
седиште.
Пословно име из става 2. овог члана може да садржи и посебан назив
као и ознаке којима се ближе одређује предмет пословања предузетника.
Пословно име предузетника мора да се разликује од назива другог
предузетника тако да не изазива заблуду о идентитету са другим
предузетником, односно заблуду у погледу предмета пословања предузетника.
Пословно име предузетника региструје се у складу са законом о
регистрацији.
На пословно име предузетника сходно се примењују одредбе чл. 23. до
27. и чл. 29. и 30. овог закона.
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.
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НА ПОСЛОВНО ИМЕ ПРЕДУЗЕТНИКА СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ
ОДРЕДБЕ ЧЛ. 23. ДО 27. И ЧЛ. 29. И 30. ОВОГ ЗАКОНА.
Седиште предузетника и издвојено место обављања делатности
Члан 87.
Седиште
делатности.

предузетника

је

место

из

кога

управља

обављањем

Предузетник може обављати делатност и изван седишта, у складу са
законом (издвојено место).
Издвојено место региструје 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, 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.
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 ПОШТAНСКИХ ПОШИЉКИ И
АДРЕСУ ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ
ОДРЕДБЕ ЧЛ. 20. И 21. ОВОГ ЗАКОНА.
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Делатност предузетника
Члан 88.
На делатност предузетника сходно се примењује члан 4. овог закона о
делатностима друштва.
Предузетник може да обавља све делатности које нису законом
забрањене за које испуњава прописане услове, укључујући и старе и уметничке
занате и послове домаће радиности.
ПРЕДУЗЕТНИК МОЖЕ ДА СЕ РЕГИСТРУЈЕ, С ТИМ ДА ПОЧЕТАК
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ МОЖЕ ДА РЕГИСТРУЈЕ И НАКНАДНО.
Министар надлежан за послове привреде ближе одређује послове који
се у смислу овог закона сматрају старим и уметничким занатима, односно
пословима домаће радиности, начин сертификовања истих и вођење посебне
евиденције издатих сертификата.
Пословођа и остали запослени
Члан 89.
Предузетник може писаним овлашћењем поверити пословођење
пословно способном физичком лицу (у даљем тексту: пословођа).
Пословођење из става 1. овог члана може бити опште или ограничено на
једно или више издвојених места обављања делатности ПОСЛОВАЊА.
Пословођа мора бити у радном односу код предузетника.
Изузетно од става 3. овог члана, ако је предузетник из оправданих
разлога привремено одсутан (болест, школовање, избор на функцију и сл.), а
нема запосленог пословођу, он може опште пословођење поверити члану свог
породичног домаћинства за време тог одсуства, без обавезе да га запосли.
Пословођа има својство законског заступника у складу са овим законом
ЗАСТУПНИКА ИЗ ЧЛАНА 32. ОВОГ ЗАКОНА.
Ако су за обављање делатности предузетника прописани посебни
услови у погледу личних квалификација предузетника, пословођа мора да
испуњава те услове.
Пословођа се региструје у складу са законом о регистрацији.
Лица која раде за предузетника морају бити у радном односу код
предузетника или ангажована од стране предузетника по другом основу у
складу са законом.
Изузетно од става 8. овог члана, члан породичног домаћинства
предузетника може радити код тог предузетника без заснивања радног односа:
1) повремено током дана и то искључиво у седишту, ако је његово
присуство неопходно због природе делатности предузетника (да се трговачка
радња предузетника не би затварала током радног времена, да би се
утоварила роба, да би се очистио пословни простор и сл.);
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2) привремено током оспособљавања за обављање делатности старих и
уметничких заната, односно послова домаће радиности, ако предузетник
обавља ту делатност;
3) у време када предузетник користи годишњи одмор у складу са
законом.
Губитак својства предузетника и континуитет обављања делатности од стране
наследника
Члан 91.
Предузетник губи
привредних субјеката.

својство

предузетника

брисањем

из

регистра

Брисање предузетника из регистра врши се због престанка обављања
делатности.
Предузетник престаје са обављањем делатности одјавом или по сили
закона.
Предузетник одјаву не може извршити са даном који је ранији од дана
подношења пријаве о престанку рада надлежном регистрационом органу.
Брисање из регистра се не може вршити ретроактивно.
Предузетник престаје са радом ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ по сили
закона у следећим случајевима:
1) смрћу или трајним губитком пословне способности;
2) истеком времена, ако је обављање делатности регистровано на
одређено време;
3) ако му је пословни рачун у блокади дуже од две године, на основу
захтева за брисање предузетника из регистра који поднесе Народна банка
Србије или Пореска управа АКО МУ ЈЕ ПОСЛОВНИ РАЧУН У БЛОКАДИ ДУЖЕ
ОД ДВЕ ГОДИНЕ НЕПРЕКИДНО, НА ОСНОВУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА
ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА БРИСАЊА ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИСТРА, КОЈУ
ПОДНОСИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЛИ ПОРЕСКА УПРАВА;
4) ако је правноснажном пресудом утврђена ништавост регистрације
предузетника;
5) ако му је правноснажном пресудом, извршном одлуком надлежног
органа или суда части коморе у коју је учлањен изречена мера забране
обављања делатности;
6) у случају престанка важења одобрења, сагласности или другог акта
надлежног органа који је у складу са чланом 4. став 2. овог закона посебним
законом прописан као услов за регистрацију;
7) у другим случајевима прописаним законом.
У случају смрти или губитка пословне способности предузетника,
наследник, односно члан његовог породичног домаћинства (брачни друг, деца,
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усвојеници и родитељи) који је при том и сам пословно способно физичко лице
може наставити обављање делатности на основу решења о наслеђивању или
међусобног споразума о наставку обављања делатности, који потписују сви
наследници, односно чланови породичног домаћинства.
Лице из става 7. СТ. 7. И 9. овог члана дужно је да у року од 30 дана од
дана смрти предузетника ИЛИ ПРАВНОСНАЖНОСТИ РЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ
УТВРЂЕН ГУБИТАК ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ пријави наставак обављања
делатности регистру у складу са законом о регистрацији.
Пословно способни наследник може наставити обављање делатности
предузетника и за живота предузетника ако то право врши на основу расподеле
заоставштине за живота у складу са прописима којима се уређује наслеђивање.
АКО СУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИКА ПРОПИСАНИ
ПОСЕБНИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ЛИЧНИХ КВАЛИФИКАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИКА,
ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА МОРА ДА ИСПУЊАВА ТЕ УСЛОВЕ.
Наставак обављања делатности у форми привредног друштва
Члан 92.
Предузетник може донети одлуку о наставку обављања делатности у
форми привредног друштва, при чему се сходно примењују одредбе овог
закона о оснивању дате форме друштва.
Ако два или више предузетника обавља делатност заједнички у смислу
члана 83. став 2. овог закона, одлуку из става 1. овог члана доносе једногласно.
На основу одлуке из става 1. овог члана врши се истовремено брисање
предузетника из регистра привредних субјеката и регистрација оснивања
привредног друштва из става 1. овог члана које преузима сва права и обавезе
предузетника настале из пословања до тренутка оснивања тог привредног
друштва.
Након губитка својства предузетника у складу са ставом 3.СТАВОМ 2.
овог члана, то физичко лице остаје одговорно целокупном својом имовином за
све обавезе настале у вези са обављањем делатности до тренутка брисања
предузетника из регистра.
Уговор о оснивању
Члан 94.
Уговор о оснивању ортачког друштва садржи нарочито:
1) име, јединствени матични број и пребивалиште ортака који је домаће
физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и
пребивалиште ортака који је страно физичко лице, односно пословно име,
матични број и седиште ортака који је домаће правно лице, односно пословно
име, број регистрације или други идентификациони број и седиште ортака који
је страно правно лице ПОДАТКЕ О ОРТАЦИМА ИЗ ЧЛАНА 9А, КАО И ПОДАТАК
О ПРЕБИВАЛИШТУ ОРТАКА;
2) пословно име и седиште друштва;
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3) претежну делатност друштва;
4) означење врсте и вредности улога, КАО И ПОДАТКЕ О УДЕЛУ сваког
ортака.
Уговор о оснивању може да садржи и друге елементе од значаја за
друштво и ортаке.
Измене и допуне уговора о оснивању друштва врше се једногласном
одлуком свих ортака друштва, ако уговором о оснивању није другачије
одређено.
Одговорност код преноса удела
Члан 100.
Преносилац удела и стицалац удела одговарају неограничено
солидарно за све обавезе преносиоца удела, КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ УДЕЛА
ИЛИ СУ У ВЕЗИ СА УДЕЛОМ, према друштву на дан регистрације преноса
удела у складу са законом о регистрацији, осим ако се сви ортаци не
споразумеју другачије.
Захтев друштва из става 1. овог члана, застарева у року од три године
од дана регистрације преноса удела у складу са законом о регистрацији.
Заступање друштва
Члан 111.
Сваки ортак је овлашћен да самостално заступа друштво, ако уговором
о оснивању није другачије одређено.
Ако су два или више ортака овлашћени да заступају друштво заједно:
1) они могу да овласте једног или више ортака да заступају друштво у
одређеним пословима или одређеној врсти послова; и
2) изјава воље трећих лица учињена било ком од ортака овлашћених да
заступају друштво заједно сматраће се да је учињена друштву.
ИЗЈАВА ВОЉЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА УЧИЊЕНА БИЛО КОМ ОД ОРТАКА
ОВЛАШЋЕНИХ ДА ЗАСТУПАЈУ ДРУШТВО ЗАЈЕДНО СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ
УЧИЊЕНА ДРУШТВУ.
Уговором о оснивању може се одредити да сваки ортак који је овлашћен
да заступа друштво може заступати друштво само заједно са прокуристом.
У случају из става 3. овог члана, ако је изјава воље трећег лица учињена
прокуристи или ортаку који заступа друштво заједно са прокуристом сматраће
се да је учињена друштву.
Члан 117.
Ортачко друштво престаје брисањем из регистра привредних субјеката у
случају:
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1)ликвидације друштва услед:
(1) истека времена на које је основано;
(2) одлуке ортака;
(3) судске одлуке;
(4) отварања стечаја над ортаком који је правно лице, ако уговором о
оснивању није другачије одређено;
(5) ако је у друштву остао само један ортак, а у року од три месеца од
дана када је у друштву остао један ортак друштву не приступи нови ортак;
(6) наступања било којег другог разлога одређеног уговором о
оснивању.ОКОНЧАЊА ЛИКВИДАЦИЈЕ ДРУШТВА;
2) закључења стечаја друштва;
3) статусне промене.
Својство ортака у ортачком друштву престаје у случају:
1) смрти ортака;
2) брисања ортака који је правно лице из надлежног регистра, као
последице ликвидације или закључења стечаја;
3) иступања ортака;
4) искључења ортака;
5) у другим случајевима одређеним уговором о оснивању.
Судска одлука о ликвидацији друштва
Члан 118
По тужби неког од ортака надлежни суд доноси одлуку о покретању
поступка ликвидације друштва када за то постоји оправдан разлог.
Оправдан разлог у смислу става 1. овог члана постоји ако суд нађе да:
1) је ортак, са намером или грубом непажњом, повредио своју обавезу
према друштву или другим ортацима, што је имало утицаја на пословање
друштва;
2) је испуњење обавезе из тачке 1) овог става фактички немогуће;
3) није могуће да друштво другачије настави пословање, а да то
пословање буде у складу са овим законом и уговором о оснивању.
Ништав је споразум којим се искључује или ограничава право ортака на
подношење тужбе из става 1. овог члана.
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Тужба из става 1. овог члана подноси се против друштва и свих
преосталих ортака.
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.
Настављање друштва са наследницима
Члан 119.
У случају смрти ортака, удео ортака се не наслеђује већ се распоређује
сразмерно на преостале ортаке, ако уговором о оснивању није одређено да
друштво наставља да послује са наследницима преминулог ортака.
Ако је уговором о оснивању одређено да друштво наставља да послује
са наследницима преминулог ортака, а наследници се са тиме не сагласе, удео
ортака се распоређује сразмерно на преостале ортаке.
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.
Ако је уговором о оснивању одређено да друштво наставља да послује
са наследницима преминулог ортака, наследници се са тиме могу сагласити
тако да ступе на место преминулог ортака или да захтевају да ортачко друштво
промени правну форму у командитно друштво, а да они стекну статус
командитора.
Ако наследници захтевају да ортачко друштво промени правну форму у
командитно друштво у складу са ставом 3. СТАВОМ 5. овог члана, а преостали
ортаци друштва то одбију, наследници ступају на место преминулог ортака и
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могу иступити из друштва у складу са одредбама овог закона о иступању
ортака.
Ако наследници иступе из друштва у складу са ставом 4. СТАВОМ 6.
овог члана, они одговарају за до тада настале обавезе друштва по прописима
који уређују одговорност наследника за дугове оставиоца.
Уговором о оснивању може се уговорити висина удела у добити за
командиторе, у случају настављања друштва са наследницима и промене
правне форме друштва у командитно друштво, која може бити различита од
висине удела у добити коју је оставилац имао као ортак.
Иступање ортака
Члан 121.
Ортак може да иступи из друштва подношењем писаног обавештења о
иступању осталим ортацима.
Писано обавештење из става 1. овог члана подноси се најмање шест
месеци пре истека пословне године, ако уговором о оснивању није другачије
одређено.
Ортак који поднесе писано обавештење о иступању у складу са овим
чланом СТАВОМ 2. ОВОГ ЧЛАНА иступа из друштва истеком пословне године у
којој је обавештење дато (дан иступања).
Право ортака НА ИСТУПАЊЕ из овог члана не може се ограничити нити
искључити.
Заштита поверилаца ортака
Члан 124.
Поверилац који има доспело потраживање према ортаку по основу
правноснажне и извршне пресуде ИЗВРШНЕ ИСПРАВЕ У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, има право да у
писаној форми захтева од друштва да му исплати у новцу оно што би ортак
примио у случају ликвидацијдруштва, али само до висине свог потраживања.
Друштво је дужно да без одлагања обавести ортака о пријему захтева из
става 1. овог члана.
Даном исплате повериоца од стране друштва у складу са ставом 1. овог
члана ортак губи својство ортака, а његов удео расподељује се осталим
ортацима на једнаке делове.
Ортак који је изгубио то својство у складу са ставом 3. овог члана
задржава право на исплату у новцу онога што би примио у случају ликвидације
друштва умањено за износ исплаћен његовом повериоцу.
У случају да у року од шест месеци од дана доставе захтева из става 1.
овог члана друштво не изврши исплату повериоцу ортака, поверилац ортака
може захтевати покретање поступка принудне ликвидације друштва у складу са
одредбама овог закона које се односе на принудну ликвидацију НАМИРЕЊЕ
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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 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ.
У поступку ликвидације из става 5. овог члана поверилац ортака има
право на исплату ликвидационог остатка који би припао ортаку, али само до
висине свог потраживања, а ортак задржава право на исплату ликвидационог
остатка у мери у којој прелази износ потраживања тог повериоца.
Престанак статуса комплементара и командитора и промена правне форме
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 ступају на
његово место односно правни следбеници, ако је у питању правно лице.
Ако из командитног друштва иступе сви комплементари, а најмање један
нови комплементар није примљен у року од шест месеци од дана иступања
последњег комплементара, командитори могу у том року донети једногласно
одлуку о промени правне форме у друштво с ограниченом одговорношћу или
акционарско друштво, у складу са овим законом.
У случају из става 3. овог члана, ако командитори не донесу одлуку о
промени правне форме у року прописаном у том ставу покреће се поступак
принудне ликвидације друштва.
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 ортачко друштво, а у случају да је преостао
само један комплементар он може одлучити и да постане предузетник, у складу
са овим законом.
Ако комплементари не донесу одлуку из става 5. овог члана у року
прописаном у том ставу покреће се поступак принудне ликвидације друштва.
Извршене промене из ст. 3. до 6.овог члана региструју се у складу са
законом о регистрацији.
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.
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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.
Садржина оснивачког акта
Члан 141.
Оснивачки акт друштва садржи, нарочито:
1) лично име и пребивалиште, односно пословно име и седиште чланова
друштва ПОДАТКЕ О ЧЛАНОВИМА ДРУШТВА ИЗ ЧЛАНА 9А ОВОГ ЗАКОНА,
КАО И ПОДАТАК О ПРЕБИВАЛИШТУ ЧЛАНА ДРУШТВА;
2) пословно име и седиште друштва;
3) претежну делатност друштва;
4) укупан износ основног капитала друштва;
5) износ новчаног улога, односно новчану вредност и опис неновчаног
улога сваког члана друштва;
6) време уплате, односно уношења улога у основни капитал друштва;
7) удео сваког члана друштва у укупном основном капиталу изражен у
процентима;
8) одређивање органа друштва и њихових надлежности.
Ако оснивачки акт не садржи одредбе о надлежностима органа друштва,
органи друштва имају надлежности предвиђене овим законом.
Евиденција података о члановима друштва и достављање члановима друштва
Члан 144.
Друштво је дужно да води евиденцију о адреси коју сваки од чланова,
сваки од сувласника удела и заједнички пуномоћник сувласника удела одреди
као своју адресу за пријем поште од друштва и о којој обавести друштво, с тим
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да та лица могу као своју адресу за пријем поште означити адресу за пријем
електронске поште (евиденција података о члановима друштва).
Директор одговара друштву и лицу из става 1. овог члана за тачност и
благовременост уноса у евиденцију података о члановима друштва, а о
извршеном уносу или стању те евиденције издаје потврду на захтев тог лица.
Лице из става 1. овог члана дужно је да о својој адреси за пријем поште,
као и о свакој промени те адресе, обавести друштво без одлагања, а најкасније
у року од осам дана од дана наступања промене.
Достављање члановима друштва се врши на адресу из евиденције
података о члановима друштва сходном применом члана 20. став 3. овог
закона, осим ако је другачије уређено овим законом.
ДОСТАВЉАЊЕ ЛИЦИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ СЕ 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.
Повећање основног капитала
Члан 146.
Основни капитал повећава се:
1) новим улозима постојећих чланова или члана који приступа друштву;
2) претварањем резерви или добити друштва у основни капитал;
3) претварањем (конверзијом) потраживања према друштву у основни
капитал;
4) статусним променама које имају за последицу повећање основног
капитала;
5) претварањем (конверзијом) додатних уплата у основни капитал.
Основни капитал повећава се на основу одлуке скупштине.
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.
Чланови друштва имају право пречег уписа удела приликом повећања
основног капитала новим улозима у сразмери са својим уделима, осим ако је
оснивачким актом другачије одређено.
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.
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Смањење основног капитала
Члан 147.
Основни капитал друштва може се смањити одлуком скупштине чланова
друштва, али не испод минималног основног капитала из члана 145. овог
закона.
ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
МОЖЕ СЕ СМАЊИТИ, АЛИ НЕ ИСПОД МИНИМАЛНОГ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА
ИЗ ЧЛАНА 145. ОВОГ ЗАКОНА:
1) РАДИ ПОКРИЋА ГУБИТАКА ДРУШТВА;
2) РАДИ СТВАРАЊА ИЛИ ПОВЕЋАЊА РЕЗЕРВИ ДРУШТВА ЗА
ПОКРИВАЊЕ БУДУЋИХ ГУБИТАКА ИЛИ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВНОГ
КАПИТАЛА ИЗ НЕТО ИМОВИНЕ ДРУШТВА;
3) У СЛУЧАЈЕВИМА ИЗ ЧЛАНА 46. СТАВ 3. И ЧЛ.155. И 159. ОВОГ
ЗАКОНА.
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.
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.
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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;
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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.
Сходна примена и регистрација
Члан 149.
Одредбе овог закона о повећању основног капитала акционарског
друштва сходно се примењују и на повећање основног капитала друштва с
ограниченом одговорношћу.
Друштво је дужно да једном годишње, уз регистрацију годишњих
финансијских извештаја у складу са законом који уређује рачуноводство и
ревизију, региструје висину основног капитала ако је у претходној пословној
години дошло до промене основног капитала, у складу са законом о
регистрацији.
Сувласништво на уделу
Члан 153.
Удео може припадати већем броју лица (сувласници удела).
СУВЛАСНИЦИ УДЕЛА СВОЈЕ МЕЂУСОБНЕ ОДНОСЕ У ВЕЗИ СА
СУВЛАСНИЧКИМ УДЕЛИМА УРЕЂУЈУ ПОСЕБНИМ УГОВОРОМ.
Сувласници удела своја права гласа по основу удела остварују преко
једног заједничког пуномоћника, о чијем идентитету су дужни да обавесте
друштво.
Сувласници удела се у односу према друштву сматрају једним чланом и
неограничено солидарно одговарају друштву за све обавезе у вези са тим
уделом.
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Правне радње и обавештења које друштво предузме, односно упути
заједничком пуномоћнику из става 2. СТАВА 3. овог члана имају дејство према
свим сувласницима удела.
До дана достављања друштву обавештења о именовању заједничког
пуномоћника из става 2. СТАВА 3. овог члана:
1) удео сувласника неће се рачунати за потребе гласања и утврђивања
кворума на скупштини чланова друштва;
2) правне радње које друштво предузме према једном сувласнику имају
дејство према свим сувласницима.
Стицање сопственог удела
Члан 157.
Сопственим уделом друштва у смислу овог закона сматра се удео или
део удела који друштво стекне од свог члана.
Друштво може стицати сопствене уделе на основу одлуке скупштине:
1) бестеретним правним послом;
2) по основу искључења члана друштва;
3) по основу иступања члана друштва;
4) откупом удела или дела удела од члана друштва;
5) принудним откупом удела преминулог члана, ако је то право друштва
предвиђено оснивачким актом;
6) по основу статусне промене, у складу са овим законом.
Друштво може стицати сопствени удео само ако је удео који стиче у
целости уплаћен, осим у случају из става 2. тач. 2), 5) и 6) овог члана, када
друштво може стећи удео који није у целости уплаћен.
Исплату накнаде по основу стицања сопственог удела у случају из става
2. тачка 4) овог члана друштво може вршити само из резерви које се могу
користити за те намене.
Друштво не може стицати сопствени удео тако да остане без чланова
друштва.
Једночлано друштво не може стицати сопствени удео.
Стицање удела друштва од стране његовог контролисаног друштва
сматраће се стицањем сопственог удела у смислу овог закона.
Правни посао којим друштво стекне сопствени удео супротно одредбама
овог члана ништав је.
Располагање сопственим уделом
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Члан 159.
Друштво може сопствени удео:
1) расподелити члановима друштва сразмерно учешћу њихових удела у
основном капиталу друштва, у складу са одлуком скупштине;
2) пренети члану друштва или трећем лицу уз накнаду, у ком случају
сваки члан друштва има право прече куповине сразмерно висини свог удела у
друштву.
3) поништити, када је у обавези да спроведе поступак смањења основног
капитала.
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.
Одлуку о располагању сопственим уделом скупштина доноси обичном
већином гласова свих чланова друштва, осим ако је оснивачким актом
другачије одређено.
Изузетно, сопствени удео се може расподелити члановима друштва
несразмерно учешћу њихових удела у основном капиталу друштва само на
основу једногласне одлуке скупштине, осим ако је оснивачким актом другачије
одређено.
Поступак у вези са правом прече куповине
Члан 162.
Преносилац удела у обавези је да пре преноса удела трећем лицу свој
удео понуди свим другим члановима друштва.
Понуда из става 1. овог члана даје се у писаној форми и садржи све
битне елементе уговора о преносу удела, адресу на коју члан друштва који
врши право прече куповине упућује прихват понуде, рок за закључење и оверу
уговора о преносу удела, као и друге елементе предвиђене оснивачким актом.
Сматраће се да понуда која не садржи све елементе из става 2. овог
члана није ни учињена.
Члан друштва који користи право прече куповине обавезан је да у
писаној форми обавести преносиоца удела о прихватању понуде из става 1.
овог члана у целости, у року од 30 дана од дана пријема понуде, осим ако је
други рок, али не краћи од осам дана, нити дужи од 180 дана,ДУЖИ ОД 90
ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ПОНУДЕ, предвиђен оснивачким актом.
Ако два или више чланова друштва прихвати понуду и ако се између
преносиоца удела и тих чланова не постигне споразум о начину расподеле
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удела који се преноси, расподела се врши тако што сваки члан који је
прихватио понуду купује део удела који је сразмеран учешћу његовог удела у
збиру удела свих других чланова друштва који су прихватили понуду.
Оснивачким актом може се поступак у вези са правом прече куповине
уредити и на другачији начин.
Пресуда која замењује сагласност
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, преносилац удела може тужбом против друштва надлежном суду
захтевати доношење пресуде која ће заменити сагласност друштва.
Суд ће приликом оцене захтева из става 1. овог члана нарочито узети у
обзир да ли су постојали оправдани разлози на страни друштва за ускраћивање
тражене сагласности, укључујући и могућност настанка штете за друштво,
остале чланове друштва или повериоце друштва.
Ако суд донесе пресуду која замењује сагласност друштва, друштво има
право на одређивање купца удела из члана 168. овог закона, при чему се рок из
члана 168. став 3. овог закона рачуна од дана правноснажности те пресуде.
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.
4. ДОДАТНЕ УПЛАТЕ И ЗАЈАМ ДРУШТВУ
Начин утврђивања обавезе додатне уплате
Члан 178.
Оснивачким актом или одлуком скупштине може се утврдити обавеза
чланова друштва да, поред уплате уписаног основног капитала, изврше
додатне уплате друштву сразмерно висини свог удела у друштву. Оснивачким
актом или одлуком скупштине може бити одређена другачија сразмера,
ОДНОСНО ТАЧАН ИЗНОС ДОДАТНИХ УПЛАТА.
ОСНИВАЧКИМ АКТОМ ИЛИ ОДЛУКОМ СКУПШТИНЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА МОГУ СЕ ОДРЕДИТИ И РОКОВИ ЗА ВРАЋАЊЕ ДОДАТНИХ УПЛАТА.
Додатним уплатама не повећава се основни капитал друштва.
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Додатне уплате могу бити само у новцу.
Одлука скупштине којом се утврђује обавеза на додатне уплате доноси
се једногласно, осим ако је оснивачким актом за доношење те одлуке
предвиђена друга већина.
Ако је оснивачким актом предвиђено да се одлука из става 4. СТАВА 5.
овог члана доноси и другом већином, та одлука обавезује само чланове који су
за њу гласали.
Оснивачким актом, односно одлуком скупштине може се, уместо
одређивања тачног износа додатних уплата, одредити максималан износ тих
уплата.
У случају из става 5. овог члана, скупштина доноси одлуку о тачном
износу додатних уплата обичном већином гласова свих чланова друштва, осим
ако је оснивачким актом одређена већа већина.
Враћање додатних уплата
Члан 180.
Додатне уплате могу се вратити члановима друштва само ако нису
неопходне за покриће губитака друштва или за намирење поверилаца друштва.
Додатне уплате се не могу вратити члану друштва пре уплате, односно
уноса целокупног уписаног улога у друштво.
Враћање додатних уплата члановима друштва врши се сходном
применом одредаба овог закона о смањењу основног капитала друштва.
У случају стечаја друштва, потраживање члана по основу додатних
уплата намирује се тек након пуног намирења стечајних поверилаца друштва са
припадајућим каматама.
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.
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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 НАМИРУЈЕ СЕ ТЕК НАКОН ПУНОГ НАМИРЕЊА
СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА ДРУШТВА СА ПРИПАДАЈУЋИМ КАМАТАМА.
Разлози за престанак својства члана
Члан 186.
Члану друштва престаје то својство:
1) смрћу, ако је члан физичко лице, односно брисањем из одговарајућег
регистра, ако је члан правно лице;
2) иступањем из друштва;
3) искључењем из друштва;
4) преносом целокупног удела;
5) повлачењем и поништењем целокупног удела.
Иступање члана друштва
Члан 187.
Члан друштва може у свако доба иступити из друштва, без навођења
разлога за иступање, ако не захтева накнаду за свој удео.
Члан друштва не може иступити из друштва ако:
1) има неизмирене обавезе према друштву по основу неуплаћеног
односно неунетог улога у друштво или по основу додатних уплата или
2) би због тог иступања, друштво према редовном току ствари претрпело
штету или
3) би иступањем члан друштва избегао примену правила о поштовању
посебних дужности према друштву.
ЧЛАН ДРУШТВА, КОЈИ НЕМА НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА
ДРУШТВУ ПО ОСНОВУ НЕУПЛАЋЕНОГ, ОДНОСНО НЕУНЕТОГ УЛОГА У
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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.
Поступак иступања
Члан 189.
Члан друштва који жели да иступи из друштва у складу са чланом 188.
овог закона дужан је да о томе достави писани захтев друштву, о којем одлучује
скупштина.
Захтев из става 1. овог члана садржи нарочито:
1) разлоге иступања;
2) износ који се захтева од друштва на име накнаде за удео;
3) рок у коме се захтева исплата накнаде за удео, осим ако је тај рок
одређен оснивачким актом.
Скупштина је дужна да донесе одлуку о захтеву из става 1. овог члана у
року од 60 дана од дана пријема и да у истом року о томе обавести члана
друштва који иступа, а у супротном сматраће се да је захтев усвојен у целини.
Скупштина може само усвојити или одбити захтев из става 1. овог члана
у целини.
Одлука из става 3. овог члана доноси се обичном већином гласова свих
чланова друштва, осим ако је оснивачким актом предвиђена већа већина.
Удео члана друштва који је иступио из друштва, постаје сопствени удео
друштва.
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.
Иступање члана из друштва и стицање сопственог удела региструју се у
складу са законом о регистрацији.
Иступање из оправданог разлога по одлуци суда
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Члан 192.
Ако скупштина одбије захтев за иступање из члана 189. овог закона,
односно пропусти да о њему одлучи у року од 60 дана од дана пријема захтева,
члан друштва може тужбом надлежном суду против друштва захтевати
престанак својства члана друштва због постојања оправданог разлога и
исплату накнаде за свој удео.
Суд ће пресудом којом одређује престанак својства члана друштва
одредити и:
1) да удео члана друштва који иступа постаје сопствени удео друштва;
2) висину накнаде коју је друштво у обавези да исплати члану друштва
који иступа;
3) рок за исплату накнаде из тачке 2) овог става;
4) установљавање залоге у корист члана друштва који иступа на
сопственом уделу друштва из тачке 1) овог става, ако је тужилац то захтевао и
ако суд нађе да је то нужно и оправдано ради обезбеђења исплате накнаде из
тачке 2) овог става.
Накнаду из става 2. овог члана суд ће одредити према тржишној
вредности удела члана друштва који иступа на дан подношења тужбе, али не
мање од сразмерног дела вредности нето имовине друштва који одговара
учешћу удела тог члана у основном капиталу друштва на дан подношења
тужбе, осим ако је други начин одређивања те накнаде предвиђен оснивачким
актом.
Рок из става 2. овог члана суд ће одредити узимајући у обзир
финансијску ситуацију у којој се друштво налази и очекиване приходе друштва
у редовном току пословања, с тим што тај рок не може бити дужи од две године
од дана правноснажности пресуде, осим ако је оснивачким актом предвиђен
дужи рок, али не дужи од пет година.
Суд пресуду о иступању из друштва по наступању правноснажности
доставља регистру привредних субјеката ради регистрације престанка својства
члана и регистрације сопственог удела друштва.
Даном регистрације престанка својства члана у складу са ставом 5. овог
члана члану друштва који је иступио престаје својство члана друштва.
Тужба из става 1. овог члана може се поднети у року од шест месеци од
дана сазнања за разлог за иступање, а најкасније у року од три године од
настанка разлога за иступање.
Обавезе члана друштва на уплату односно унос улога
Члан 194.
Члан друштва који је иступио из друштва остаје у обавези да уплати
односно унесе уписани улог и изврши додатне уплате на које је био обавезан,
ако је то неопходно за намирење поверилаца друштва.
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Искључење члана одлуком скупштине
Члан 195.
У случају из члана 48. став 7. овог закона, скупштина одлуку о
искључењу члана друштва доноси двотрећинском већином гласова преосталих
чланова друштва, осим ако је оснивачким актом одређена друга већина.
Одлука из става 1. овог члана може се донети само у односу на све
чланове друштва који нису извршили своју обавезу из члана 46. став 1. овог
закона ни у накнадно остављеном року из члана 48. ст.1. и 2.СТАВ 2. овог
закона.
Искључењем члана друштва удео тог члана друштва постаје сопствени
удео друштва, а искључени члан нема право на накнаду за свој удео.
Одлука из става 1. овог члана представља основ за брисање искљученог
члана из регистра привредних субјеката.
Искључени члан остаје у обавези да уплати односно унесе уписани улог
и изврши додатне уплате на које је био обавезан, ако је то неопходно за
намирење поверилаца друштва.
За извршење обавезе из става 5. овог члана друштву одговара и
претходни власник удела члана друштва који је искључен, у смислу члана 175.
став 2. овог закона.
Друштво задржава право да тужбом надлежном суду од искљученог
члана друштва захтева и накнаду штете.
Искључење члана одлуком суда
Члан 196.
Друштво може тужбом коју подноси надлежном суду захтевати
искључење члана друштва, из разлога одређених оснивачким актом или из
других оправданих разлога, а нарочито ако члан друштва:
1) намерно или грубом непажњом проузрокује штету друштву;
2) не извршава посебне дужности према друштву прописане овим
законом или оснивачким актом;
3) својим радњама или пропуштањем, противно оснивачком акту, закону
или добрим пословним обичајима, спречава или у значајној мери отежава
пословање друштва.
Одлуку о подношењу тужбе из става 1. овог члана доноси скупштина
већином гласова присутних чланова, осим ако је оснивачким актом одређена
већа већина У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА.
На захтев друштва суд може одредити привремену меру суспензије
права гласа члана друштва чије се искључење тражи, као и других права тог
члана друштва или привремену меру увођења принудне управе у друштво, ако
нађе да је то нужно и оправдано ради спречавања настанка штете за друштво.
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Оснивачким актом не може се унапред искључити право друштва да
поднесе тужбу за искључење члана друштва, нити право искљученог члана
друштва на накнаду вредности удела.
Тужба за искључење члана друштва може се поднети у року од 180.
дана ШЕСТ МЕСЕЦИ од дана сазнања за разлог за искључење, а најкасније у
року од три године ПЕТ ГОДИНА од настанка разлога за искључење.
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.
Искључењем члана друштва удео тог члана друштва постаје сопствени
удео друштва.
Искључени члан остаје у обавези да уплати односно унесе уписани улог
и изврши додатне уплате на које је био обавезан, ако је то неопходно за
намирење поверилаца друштва.
Састав скупштине
Члан 199.
Скупштину чине сви чланови друштва.
Сваки члан друштва има право гласа у скупштини сразмерно учешћу
његовог удела у основном капиталу друштва, осим ако је оснивачким актом
другачије одређено.
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.
Делокруг скупштине
Члан 200.
Ако оснивачким актом није другачије уређено, скупштинаСКУПШТИНА
ДРУШТВА:
1) доноси измене оснивачког акта;
2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су
финансијски извештаји били предмет ревизије;
3) надзире рад директора и усваја извештаје директора, ако је
управљање друштвом једнодомно;
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4) усваја извештаје надзорног одбора, ако је управљање друштвом
дводомно;
5) одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о
свакој емисији хартија од вредности;
6) одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и
одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у
добити члановима друштва;
7) именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад
односно начела за утврђивање те накнаде, ако је управљање друштвом
једнодомно;
8) бира и разрешава чланове надзорног одбора и утврђује накнаду за
њихов рад, ако је управљање друштвом дводомно;
9) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
10) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу
предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва;
11) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и
извештаје ликвидационог управника;
12) одлучује о стицању сопствених удела;
13) одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о
враћању тих уплата;
14) одлучује о захтеву за иступање члана друштва;
15) одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања,
односно неуношења уписаног улога;
16) одлучује о покретању спора за искључење члана друштва;
17) одлучује о повлачењу и поништењу удела;
18) даје прокуру ИМЕНУЈЕ И РАЗРЕШАВА ОСТАЛЕ ЗАСТУПНИКЕ
ДРУШТВА, АКО ЈЕ УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ ЈЕДНОДОМНО;
19) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање
друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором, ако је
управљање друштвом једнодомно, односно са чланом надзорног одбора, ако је
управљање друштвом дводомно;
20) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање
друштва у спору против члана друштва;
21) одобрава уговор о приступању ПРИСТУПАЊЕ новог члана и даје
сагласност на пренос удела трећем лицу у случају из члана 167. овог закона;
22) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
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23) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у
складу са чланом 66. овог закона;
24) даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или
друго располагање имовином велике вредности у смислу члана 470. овог
закона;
25) доноси пословник о свом раду;
26) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са овим
законом и оснивачким актом.
Сазивање седнице
Члан 202.
Седницу скупштине сазива:
1) директор, ако је управљање друштвом једнодомно;
2) надзорни одбор, ако је управљање друштвом дводомно.
Оснивачким актом може се предвидети да скупштину може сазвати и
члан друштва или неко друго лице.
Седница скупштине обавезно се сазива када то у писаном облику
захтевају чланови друштва који имају или заступају најмање 20% 10% гласова,
ако оснивачким актом није одређено да то право имају и чланови који заједно
имају или заступају мањи проценат гласова.
Ако директор, ОДНОСНО НАДЗОРНИ ОДБОР не сазове седницу
скупштине у року од три дана од дана пријема захтева из става 3. овог члана,
тако да дан одржавања седнице буде најкасније 15 дана од дана пријема
захтева, подносиоци тог захтева могу сами сазвати седницу скупштине у року
од осам дана од дана истека тог рока за одржавање седнице скупштине.
Право на стављање додатних тачака на дневни ред
Члан 205.
Један или више чланова друштва који поседују или заступају најмање
10% 5% удела у основном капиталу друштва могу путем писаног обавештења
друштву ставити додатне тачке на дневни ред седнице, осим ако је оснивачким
актом ово право дато и члановима који поседују или заступају и мањи проценат
удела у основном капиталу друштва.
Чланови друштва из става 1. овог члана могу обавештење из става 1.
овог члана доставити директно и свим осталим члановима друштва на адресе
из евиденције података о члановима друштва.
Обавештење из става 1. овог члана може се упутити најкасније три дана
пре дана одржавања седнице скупштине, осим ако је оснивачким актом
одређен други рок.
Обавештење из става 1. овог члана директор је дужан да најкасније
наредног радног дана од дана пријема упути свим осталим члановима друштва.
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Члан друштва који није присуствовао седници скупштине може побијати
одлуке скупштине донете по тачкама дневног реда из става 1. овог члана ако
није примио обавештење из ст. 2. или 4. овог члана до дана одржавања
седнице скупштине, у складу са одредбама овог закона о побијању одлука
скупштине.
Већина за одлучивање
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.
Скупштина једногласно одлучује о обавези чланова на додатне уплате,
као и о враћању тих уплата.
Оснивачким актом може се предвидети и друга већина за доношење
одлука из ст.2. и 3 овог члана, али не мања од обичне већине од укупног броја
гласова чланова друштва који имају право гласа по одређеном питању.
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
ПОДНОШЕЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈА;

ДРУШТВА

ИЛИ

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

154
ВЕЋИНЕ ОД УКУПНОГ БРОЈА ГЛАСОВА ЧЛАНОВА ДРУШТВА КОЈИ ИМАЈУ
ПРАВО ГЛАСА ПО ОДРЕЂЕНОМ ПИТАЊУ.
ОДЛУКЕ ПОТПИСУЈЕ:
1) ЈЕДИНИ ЧЛАН
ЈЕДНОЧЛАНОМ ДРУШТВУ;

ДРУШТВА

У

ФУНКЦИЈИ

СКУПШТИНЕ,

У

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.
Заступање
Члан 221.
Директор заступа друштво према трећим лицима у складу са оснивачким
актом, одлукама скупштине друштва и упутствима надзорног одбора, ако је
управљање друштвом дводомно.
Ако друштво има више од једног директора, сви директори заступају
друштво заједнички, ако оснивачким актом или одлуком скупштине друштва
није другачије одређено.
Независно од начина заступања из става 2. овог члана, изјава воље
учињена према једном директору сматра се да је ваљано учињена према
друштву.
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.
Ако друштво остане без директора, до именовања директора,
ОДНОСНО ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА изјаве
воље упућене било ком члану надзорног одбора, ако постоји, односно било ком
члану друштва ако друштво нема надзорни одбор, обавезују друштво.
Друштво стиче права и преузима обавезе из послова које у његово име
закључи директор независно од тога да ли је посао изричито закључен у име
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друштва или из околности произлази да је воља учесника у правном послу била
да се тај правни посао закључи у име друштва.
Заступање друштва у спору са директором
Члан 222.
Директор не може издати пуномоћје за заступање нити заступати
друштво у спору у којем је супротна страна он или са њим повезано лице.
У случају из става 1. овог члана, пуномоћје издаје скупштина.
Делокруг надзорног одбора
Члан 232.
Надзорни одбор:
1) одређује пословну стратегију друштва;
2) бира и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад,
односно начела за утврђивање те накнадеИМЕНУЈЕ И РАЗРЕШАВА
ДИРЕКТОРА И ОСТАЛЕ ЗАСТУПНИКЕ, УТВРЂУЈЕ НАКНАДУ ЗА ЊИХОВ РАД,
ОДНОСНО НАЧЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ТИХ НАКНАДА;
3) надзире рад директора и усваја извештаје директора;
4) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
5) врши надзор над законитошћу пословања друштва;
6) установљава
управљања ризицима;

рачуноводствене

политике

друштва

и

политике

7) даје налог ревизору за испитивање годишњих финансијских извештаја
друштва;
8) предлаже скупштини избор ревизора и награду за његов рад;
9) контролише предлог расподеле добити и других плаћања члановима;
10) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање
друштва у спору са директором;
11) врши и друге послове одређене оснивачким актом и одлуком
скупштине.
Ако оснивачким актом или одлуком скупштине није другачије одређено,
надзорни одбор даје претходну сагласност за закључење следећих послова:
1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које друштво поседује
у другим правним лицима;
2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности, уколико то не спада у
редовно пословање друштва;
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3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, давање
јемстава, гаранција и обезбеђења за обавезе трећих лица.
Питања из надлежности надзорног одбора не могу се пренети на
директоре друштва.
Надзорни одбор одлучује о давању одобрења у случајевима постојања
личног интереса директора у складу са чланом 66. овог закона.
Статут
Члан 246.
Статут акционарског друштва садржи нарочито:
1) пословно име и седиште друштва;
2) претежну делатност друштва;
3) податке о висини уписаног и уплаћеног основног капитала, као и
податке о броју и укупној номиналној вредности одобрених акција, ако постоје;
4) битне елементе издатих акција сваке врсте и класе у складу са
законом којим се уређује тржиште капитала, а код акција које немају номиналну
вредност и износ дела основног капитала за који су оне издате, односно
рачуноводствену вредност, укључујући и евентуалне обавезе, ограничења и
привилегије везане за сваку класу акција;
5) врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво
овлашћено да изда;
6) посебне условиУСЛОВЕ за пренос акција, ако постоје;
7) поступак сазивања скупштине;
8) одређивање органа друштва и њиховог делокруга, броја њихових
чланова, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и
начина одлучивања тих органа;
9) друга питања за која је овим или посебним законом одређено да их
садржи статут акционарског друштва.
Друштво је дужно да најмање једном годишње изврши измене и допуне
статута ради усклађивања података из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, ако је у
претходној години дошло до промене тих података.
Преференцијалне акције
Члан 253.
Преференцијална акција је акција која имаоцу даје једно или више
повлашћених права утврђених статутом и одлуком о издавању, као што су:
1) право на дивиденду у унапред утврђеном новчаном износу или у
проценту од њене номиналне вредности, која се исплаћује приоритетно у
односу на имаоце обичних акција;
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2) право да му се неисплаћена дивиденда из става 1. тачка 1) овог члана
кумулира и исплати пре исплате дивиденди имаоцима обичних акција
(кумулативна преференцијална акција);
3) право да партиципира у дивиденди која припада имаоцима обичних
акција, у свим случајевима исплате дивиденде имаоцима обичних акција или по
испуњењу одређених услова (партиципативна преференцијална акција);
4) право првенства наплате из ликвидационог остатка или стечајне масе
у односу на имаоце обичних акција;
5) право претварања тих акција у обичне акције или у другу класу
преференцијалних акција (заменљиве преференцијалне акције);
6) право продаје тих акција акционарском друштву по унапред утврђеној
цени или под другим условима.
Укупна номинална вредност издатих и одобрених преференцијалних
акција не може бити већа од 50% основног капитала друштва.
Акционар са преференцијалним акцијама има право учешћа у раду
скупштине, без права гласа, ако овим законом није другачије одређено.
Акционар са преференцијалним акцијама има право пречег стицања
акција исте класе из нових емисија.
Акционар са преференцијалним акцијама има иста права као и акционар
са обичним акцијама у погледу приступа актима и документима друштва из чл.
465. и 466. овог закона.
ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНЕ
НОВЧАНИ УЛОГ.

АКЦИЈЕ

МОГУ

СЕ

ИЗДАВАТИ

САМО

ЗА

Подела и спајање акција
Члан 257.
Акционарско друштво може одлуком скупштине:
1) сваку акцију једне класе поделити на две или више акција те класе, уз
истовремено смањење њихове номиналне вредности тако да основни капитал
друштва остане непромењен;
2) спојити две или више акција једне класе у једну акцију те класе, уз
истовремено повећање њене номиналне вредности тако да основни капитал
друштва остане непромењен.
Друштво је у обавези да у случају поделе или спајања акција
истовремено измени статут.
Ако би као резултат спајања или поделе акција појединим акционарима
преостао део акције, ти акционари имају право да од друштва писаним путем у
року од 30 дана од дана доношења одлуке из става 1. овог члана захтевају да
докупе недостајући део акције како би стекли једну целу акцију или да буду
исплаћени од стране друштва за део акције који би им преостао.
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Ако је акционар захтевао да докупи недостајући део акције како би
стекао једну целу акцију, у обавези је да у року из става 3. овог члана уплати
друштву тржишну вредност недостајућег дела акције.
Ако је акционар захтевао да буде исплаћен од стране друштва за део
акције који би му преостао, друштво је у обавези да му у даљем року од 30 дана
од дана пријема тог захтева исплати тај део акције по тржишној вредности.
Тржишна вредност из ст. 4. и 5. утврђује се у складу са одредбама члана
259. став 1. и став 2. тачка 1) СТАВ 3. ТАЧКА 1) овог закона.
Ако у случају из става 3. овог члана долази до повећања основног
капитала, односно до смањења основног капитала, а које у оба случаја не
прелази 1% основног капитала, друштво није у обавези да примени одредбе
овог закона о повећању, односно смањењу основног капитала, осим одредаба о
регистрацији тих промена у складу са законом о регистрацији.
Ако је друштво издало финансијске инструменте који се могу заменити
за обичне акције, у случају из става 1. овог члана у обавези је да истовремено
донесе и одлуку, односно предузме другу радњу која ће обезбедити да права
ималаца тих финансијских инструмената остану непромењена.
Ако друштво не поступи у складу са ставом 8. овог члана, сваки ималац
финансијског инструмента може тужбом надлежном суду тражити да се одлука
из става 1. овог члана стави ван снаге.
Тужба из става 9. овог члана може се поднети у року од 30 дана од дана
доношења одлуке из става 1. овог члана.
Одредбе овог члана сходно се примењују и на акције без номиналне
вредности.
Утврђивање тржишне вредности акција
Члан 259.
Тржишна вредност акција јавног акционарског друштва утврђује се као
пондерисана просечна цена остварена на регулисаном тржишту капитала,
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 је најмање у три месеца тог периода остварени обим промета износио
најмање 0,05% укупног броја издатих акција те класе на месечном нивоу.
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
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ПЕРИОДУ ТРГОВАЛО ВИШЕ ОД 1⁄3 ТРГОВАЧКИХ ДАНА НА МЕСЕЧНОМ
НИВОУ.
Изузетно, тржишна вредност акција јавног акционарског друштва може
се утврдити путем процене у складу са чланом 51. овог закона под условом да
тако утврђену тржишну цену прихвати скупштина на основу образложеног
предлога одбора директора, односно надзорног одбора ако је управљање
друштвом дводомно у коме се мора навести и вредност тих акција утврђена у
складу са ставом 1.овог члана.
Тржишна вредност акција јавног акционарског друштва утврђује се путем
процене у складу са чланом 51. овог закона ако је испуњен један од следећих
услова:
1) ако није остварен обим промета из става 1. овог члана;
2) у случају издавања акција нове класе.
Тржишна вредност акција утврђена у складу са ставом 1. овог члана,
односно процена вредности из става 2. овог члана важе три месеца од дана
утврђивања тржишне вредности, односно од дана на који је процена извршена,
и у оба случаја морају бити важеће на дан доношења одговарајуће одлуке
скупштине ако се тржишна вредност утврђује за потребе доношења те одлуке.
Тржишна вредност акција друштва које није јавно акционарско друштво
утврђује се у складу са ст. 2. и 3. овог члана ЧЛАНОМ 51. ОВОГ ЗАКОНА.
Садржај оснивачког акта
Члан 265.
Оснивачки акт садржи:
1) име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је
домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони
број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно
име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно
пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште
акционара који је страно правно лицеПОДАТКЕ О АКЦИОНАРИМА КОЈИ
ОСНИВАЈУ ДРУШТВО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 9А ОВОГ ЗАКОНА, КАО И
ПОДАТАК О ПРЕБИВАЛИШТУ АКЦИОНАРА;
2) пословно име и седиште друштва;
3) претежну делатност друштва;
4) укупан износ новчаног улога, односно новчану вредност и опис
неновчаног улога сваког од акционара који оснивају друштво, рок уплате,
односно уноса улога;
5) податке о акцијама које уписује сваки акционар који оснива друштво и
то: број акција, њихову врсту и класу, њихову номиналну вредност, односно код
акција без номиналне вредност део основног капитала за који су оне издате; и .
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6) изјаву оснивача да оснивају акционарско друштво и преузимају
обавезу уплате односно уноса улога по основу уписаних акција.
Право на дивиденду
Члан 271.
Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о
расподели добити усвојеној на редовној седници скупштине, којом се одређује и
износ дивиденде (одлука о исплати дивиденде).
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.
После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме треба да
буде исплаћена дивиденда постаје поверилац друштва за износ те дивиденде.
Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести
акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења
те одлуке, сходном применом одредаба овог закона о обавештавању акционара
о седници скупштине.
Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која
произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а
сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.
Споразум или акт друштва којим се појединим акционарима у оквиру
исте класе акција дају посебне погодности у погледу исплате дивиденде,
ништав је.
Зајам и давање обезбеђења друштву од стране акционара
Члан 276.
На зајам и давање обезбеђења друштву од стране акционара сходно се
примењују одредбе члана 181. овог закона о зајму и давању обезбеђења члана
друштва с ограниченом одговорношћу.
Искључење права пречег уписа
Члан 278.
Право пречег уписа из члана 277. овог закона може се ограничити или
искључити само у случају понуде код које није обавезна објава проспекта у
смислу закона којим се уређује тржиште капитала, и то одлуком скупштине
донетом на писани предлог одбора директора, односно надзорног одбора ако је
управљање друштвом дводомно, који обавезно садржи:
1) разлоге ограничења, односно искључења права пречег уписа;
2) детаљно образложење предложене емисионе цене.
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Одлука из става 1. овог члана доноси се трочетвртинском већином
гласова присутних акционара ТЕ КЛАСЕ и региструје се у складу са законом о
регистрацији.
Ако је емисиона цена утврђена путем процене у складу са чланом 259.
став 2. овог закона, акционар који сматра да та процена није одговарајућа има
право да по том основу побија одлуку из става 1. овог члана у складу са чланом
376. овог закона.
Одлука из става 1. овог члана не може се спровести пре истека рока за
побијање те одлуке у складу са чланом 376. овог закона.
Ако одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање
друштвом дводомно, има овлашћење да издаје одобрене акције, право прече
куповинеПРЕЧЕГ УПИСА може се ограничити или укинутиИСКЉУЧИТИ само на
основу одлуке скупштине која је донета трочетвртинском већином гласова
присутних акционара ТЕ КЛАСЕ.
Одредбе овог члана не примењују се приликом издавања нових акција
када се оне издају у поступку статусне промене друштва.
Искључење акционара због неуплате односно неуношења улога
Члан 280.
На искључење акционара због неуплате односно неуношења улога
сходно се примењују одредбе члана 195. овог закона о искључењу члана
друштва с ограниченом одговорношћу.
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.
Изузеци од услова за стицање сопствених акција
Члан 284.
Одредбе члана 282. ст. 2. до 5. овог закона не примењују се ако друштво
стиче сопствене акције:
1) као последицу остваривања права несагласних акционара;
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2) као последицу искључења акционара;
3) бестеретно;
4) као последицу статусне промене;
5) по основу одлуке суда;
6) ако се акције стичу ради спровођења поступка смањења капитала
друштва.
Поступак стицања сопствених акција
Члан 285.
Одбор директора, односно извршни одбор ако је управљање друштвом
дводомно је дужан да, у складу са одлуком о стицању сопствених акција из
члана 282. став 2. тачка 1) овог закона и члана 282. став 4. овог закона, упути
понуду за откуп свим акционарима те класе акција.
Понуда из става 1. овог члана садржи:
1) врсту, класу и број акција које друштво жели да стекне;
2) цену коју је друштво спремно да плати или начин њеног утврђивања;
3) начин и рок за исплату цене;
4) поступак и рок у којем акционари могу одговорити на понуду друштва,
који не може бити краћи од 15 дана.
Понуда из става 1. овог члана упућује се сходном применом одредаба
члана 335. овог закона о слању позива за скупштину акционара.
Ако је укупан број акција које акционари друштву понуде на продају већи
од броја акција из става 2. тачка 1) овог члана, друштво ће од сваког акционара
откупити сразмеран број акција које акционар понуди на продају, с тим што ће
се приликом обрачуна сразмерног броја акција узети у обзир само цео број
акција.
Изузетно од става 4. овог члана, одбор директора, односно надзорни
одбор ако је управљање друштвом дводомно, може одлучити да друштво
стекне и већи број акција, али не више од броја акција наведених у одлуци из
члана 282. став 2. тачка 1) овог закона, а ако је број акција које друштво стиче
мањи од укупног броја акција које акционари понуде на продају, друштво је у
обавези да поштује принцип сразмерности из става 4. овог члана.
Одредбе овог члана не примењују се код стицања сопствених акција у
случајевима из члана 282. став 4. тачка 1) и члана 284. тач. 1) до 5) овог закона.
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.
Обавеза отуђења сопствених акција
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Члан 287.
Ако је друштво стекло сопствене акције супротно одредбама чл. 282. и
284. овог закона, оно је у обавези је да их отуђи или поништи у року од годину
дана од дана стицања.
Сопственим акцијама стеченим у складу са чланом 282. став 4. тачка 1)
овог закона друштво располаже у складу са прописима који уређују тржиште
капитала.
Сопствене акције стечене у складу са чланом 282. став 4. тачка 2) овог
закона друштво је у обавези да расподели лицима утврђеним у одлуци о
стицању у року од годину дана од дана стицања.
Ако је друштво стекло сопствене акције у складу са чланом 282. и
чланом 284. тач. 1) до 5) овог закона чија је номинална вредност, односно
рачуноводствена вредност код акција без номиналне вредности већа од 10%
основног капитала, у обавези је да их у року од три године од дана стицања
отуђи тако да укупна вредност тако стечених сопствених акција друштва не
буде већа од 10% основног капитала.
Изузетно, у случају акционарског друштва које није јавно у смислу закона
којим се уређује тржиште капитала, укупна вредност стечених сопствених
акција друштва, које друштво може задржати након истека рока из става 4. овог
члана, не може бити већа од 20% основног капитала.
Ако друштво не расподели, односно не отуђи НЕ ОТУЂИ, ОДНОСНО НЕ
ПОНИШТИ сопствене акције у роковима из ст.3. и 4. СТ. 1, 3. И 4. овог члана,
одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом
дводомно у обавези је да их, без посебне одлуке скупштине, одмах по истеку
рока поништи и по том основу смањи основни капитал друштва.
Начин и поступак отуђења сопствених акција
Члан 288.
Одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом
дводомно доноси одлуку о отуђењу сопствених акција, у складу са условима
располагања утврђеним одлуком из члана 282. став 2. тачка 1) овог закона.
Приликом отуђења сопствених акција лица која су акционари друштва на
дан доношења одлуке из става 1. овог члана имају право прече куповине.
Ако по испуњењу обавезе из става 1. овог члана преостане одређени
број сопствених акција, друштво их може отуђити трећим лицима или
поништити у складу са овим законом.
Изузетно, у случају акционарског друштва које није јавно, право прече
куповине ПРЕЧЕГ УПИСА се може ограничити или укинути само одлуком
скупштине која је донета трочетвртинском већином гласова присутних
акционара ТЕ КЛАСЕ.
Цена по којој друштво може отуђити сопствене акције утврђује се
сходном применом члана 260. овог закона.
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На остваривање, ограничавање или укидање права прече куповине из
овог члана сходно се примењују одредбе чл. 277. и 278. овог закона.
Доношење одлуке
Члан 294.
Одлуку о издавању акција ради повећања основног капитала друштва
доноси скупштина, осим у случају одобреног капитала када такву одлуку може
донети одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом
дводомно.
Одлука из става 1. овог члана региструје се у складу са законом о
регистрацији у року од шест месеци од дана доношења.
Одлука из става 1. овог члана која није регистрована у складу са ставом
2. овог члана ништава је.
Упис акција по основу одлуке из става 1. овог члана не може почети пре
њене регистрације у складу са ставом 2. овог члана.
Одлука из става 1. овог члана може се донети тек након потпуне уплате,
односно уноса улога за раније издате и уписане акције.
Ограничење из става 5. овог члана не примењује се ако се одлука о
издавању акција доноси по основу:
1) повећања основног капитала које је резултат статусне промене;
2) повећања основног капитала неновчаним улозима, УКОЛИКО СЕ
НЕНОВЧАНИ УЛОГ ОДМАХ У ЦЕЛОСТИ УНОСИ.
Садржај одлуке
Члан 296.
Одлука о повећању основног капитала новим улозима садржи нарочито:
1) износ повећања основног капитала;
2) начин повећања основног капитала, као и праг успешности емисије
акција;
3) рокове за спровођење одлуке;
4) емисиону цену одређену у складу са чланом 260. овог закона или
метод њеног утврђивања;
5) битне елементе акција које се издају из члана 248. овог закона, или
критеријуме на основу којих ће се ти елементи одредити;
6) ознаку банке код које се врши уплата акција.
Праг успешности из става 1. тачка 2) овог члана представља однос
између броја уписаних акција и броја акција чије је издавање утврђено одлуком.
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Ако се основни капитал повећава неновчаним улозима одлука из става
1. овог члана садржи и:
1) предмет или право које друштво стиче и процену његове вредности;
2) име и друге податке из члана 265. овог закона о лицу које уноси
неновчани улог;
3) врсту, класу, број и номиналну вредност акција, односно
рачуноводствену вредност акција код акција без номиналне вредности, које се
издају по том основу.
Процена вредности из става 3. тачка 1) овог члана врши се у складу са
чланом 51. овог закона.
Ако одлука о повећању основног капитала неновчаним улозима не
садржи податке из става 3. овог члана:
1) правне радње које су предузете ради уноса неновчаног улога у
друштво не производе правно дејство према друштву;
2) лице које је акције уписало на основу неновчаног улога дужно је да
емисиону цену тако уписаних акција уплати у новцу.
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.
Уплата акција по основу нових улога и унос неновчаних улога
Члан 298.
Уписане акције уплаћују се у складу с одлуком о њиховом издавању, с
тим што се непосредно по истеку периода за вршење уписа уплаћује износ који
не може бити мањи од 25% њихове номиналне, односно рачуноводствене
вредности код акција без номиналне вредности, као и целокупан износ
емисионе премије, ако постоји.
Уплата преосталог износа уписаних акција мора се извршити у року од
пет година од дана регистрације одлуке о повећању основног капитала,
односно у року од две године у случају јавног акционарског друштва, осим ако је
одлуком о њиховом издавању предвиђен краћи рок.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, код јавног акционарског друштва
уплата акција у случају повећања капитала путем јавне понуде УЗ
ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРОСПЕКТА врши се одмах по истеку рока за упис акција.
Ако се повећање основног капитала врши неновчаним улозима, исти у
целости морају бити унети у друштво у року од пет година од дана регистрације
одлуке о повећању основног капитала у складу са законом о регистрацији,
односно у року од две године ако је друштво јавно, осим ако је одлуком о
њиховом издавању предвиђен краћи рок.
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Ако повећање капитала није успело, а део улога је уплаћен, односно
унет, друштво је у обавези да врати уплаћени, односно унети улог најкасније у
року од 15 дана од истека рока за упис акција.
На поступак уплате акција које се издају јавном понудом примењују се
одредбе закона којима се уређује тржиште капитала.
Упис акција и акционара у Централни регистар
Члан 299.
Ако је повећање капитала по основу нових улога успело у смислу чл.
296. и 298. овог закона, друштво подноси захтев за упис новоиздатих акција и
њихових ималаца у Централни регистар преко члана Централног регистра, у
року од пет радних дана од дана окончања уписа и уплате.
Уз захтев из става 1. овог члана доставља се:
1) одлука о издавању акција;
2) доказ о регистрацији одлуке из тачке 1) овог става у складу са законом
о регистрацији;
3) списак лица која су уписала и уплатила акције, са појединачно
означеним бројем уписаних и уплаћених акција и укупним износом уплаћених
акција, са писаном изјавом законског заступника друштва о тачности тих
података;
4) потврда члана Централног регистра и банке код које је вршена уплата
акција о уписаним и уплаћеним акцијама, ОДНОСНО ПИСАНА ИЗЈАВА
ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА ДРУШТВА О УНЕТОМ НЕНОВЧАНОМ УЛОГУ;
5) писана изјава законског заступника друштва о успешности емисије и
испуњености услова из члана 298. ст. 1. и 3. овог закона;
6) примерак уговора закљученог између друштва и члана Централног
регистра у погледу услуга у вези са тим повећањем капитала.
Централни регистар доноси акт којим прописује форму захтева из става
1. овог члана и документацију која се прилаже уз тај захтев.
Ако су акције издате јавном понудом, упис издатих акција и њихових
законитих ималаца у Централни регистар врши се у складу са законом који
уређује тржиште капитала.
Основи и износ условног повећања основног капитала
Члан 301.
Условно повећање основног капитала друштва спроводи се само у
обиму потребном за:
1) остваривање права ималаца заменљивих обвезница на конверзију у
акције друштва;
2) остваривање права ималаца вараната на куповину акција друштва;
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3) остваривање права запослених, директора и чланова надзорног
одбора ако је управљање друштвом дводомно, ДРУШТВА, ОДНОСНО СА ЊИМ
ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА, на куповину акција друштва, ако је то одређено статутом;
4) спровођење поступка статусне промене.
Износ повећања основног капитала из става 1. овог члана у моменту
доношења одлуке О УСЛОВНОМ ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА не може
бити већи од 50% основног капитала друштва, осим у случају из става 1. тачка
3) овог члана када не може бити већи од 3% основног капитала друштва.
Одлука скупштине о условном повећању основног капитала која није у
складу са одредбама овог члана ништава је.
Упис и уплата акција код условног повећања основног капитала
Члан 303.
Имаоци заменљивих обвезница право уписа акција код реализације
условног повећања основног капитала остварују достављањем писане изјаве
друштву о претварању заменљивих обвезница у акције, при чему ова изјава
замењује упис и плаћање акција.
На поступак уписа акција у случајевима из члана 301. став 1. тач. 2) до 4)
ТАЧ. 2) И 3) овог закона сходно се примењује члан 297. овог закона.
У случајевима из члана 301. став 1. тач. 2) до 4) ТАЧ. 2) И 3) овог закона
акције се не могу издати пре њихове уплате.
Акције се могу издати у замену за заменљиве обвезнице само ако се
разлика између износа за који су издате те обвезнице и износа основног
капитала који представљају те акције покрије из резерви расположивих за те
намене или уплатом одговарајућег новчаног износа од стране ималаца тих
обвезница.
Заштита поверилаца
Члан 319.
Регистар привредних субјеката објављује одлуку о смањењу основног
капитала друштва у непрекидном трајању од три месеца почев од дана
регистрације у складу са чланом 314. став 3. 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 314. 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 у складу са ставом 1. овог члана могу писаним путем
тражити од друштва обезбеђење тих потраживања до истека периода објаве те
одлуке из става 1. овог члана.
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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 три месеца по истеку рока из става 1. овог члана, нити им друштво измири
та потраживања, могу тужбом против друштва пред надлежним судом тражити
установљавање обезбеђења својих потраживања, под условом да докажу да је
измирење њихових потраживања угрожено предметним смањењем основног
капитала
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 3. 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
акционарима само по истеку рока од 30 дана од дана регистрације смањења
основног капитала у складу са законом о регистрацији.
Органи друштва
Члан 326.
Управљање друштвом може бити организовано као једнодомно или
дводомно.
У случају једнодомног управљања, органи друштва су:
1) скупштина;
2) један или више директора, односно одбор директора.
У случају дводомног управљања, органи друштва су:
1) скупштина;
2) надзорни одбор;
3) један или више извршних директора, односно извршни одбор.
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У једночланом друштву функцију скупштине врши једини акционар
друштва.
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.
Статутом се одређује да ли је управљање друштвом једнодомно или
дводомно.
Промена врсте организације управљања врши се изменом статута.
Позив за седницу
Члан 335.
Позив акционарима за седницу скупштине (у даљем тексту: позив за
седницу) садржи нарочито:
1) дан слања позива;
2) време и место одржавања седнице;
3) предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама
дневног реда се предлаже да скупштина донесе одлуку и навођењем класе и
укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за
доношење те одлуке;
4) обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за
седницу;
5) поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине и
јасно и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање, која
правила морају бити у складу са овим законом, статутом и пословником
скупштине;
6) формулар за давање пуномоћја, ако је друштво прописало обавезну
употребу тог формулара у складу са чланом 344. овог закона;
7) обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који
су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине.;
8)
ОБАВЕШТЕЊЕ
О
ОДЛУКАМА
КОЈЕ
РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ.

ПРЕДСТАВЉАЈУ

Обавештење из става 1. тачка 7) овог члана нарочито садржи:
1) податке о правима акционара на предлагање дневног реда и правима
на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу
користити, при чему то обавештење може да садржи и само те рокове под
условом да је у њему јасно наведено да су детаљне информације о коришћењу
тих права доступне на интернет страници друштва;
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2) опис процедуре за гласање преко пуномоћника, а нарочито
информацију о начину на који друштво омогућава акционарима доставу
обавештења о именовању пуномоћника електронским путем;
3) опис процедуре за гласање у одсуству, као и за гласање електронским
путем ако је то предвиђено статутом, укључујући и формуларе за такво
гласање.
Позив за седницу упућује се лицима која су акционари друштва на дан
на који је одбор директора, односно надзорни одбор донео одлуку о сазивању
скупштине, односно на дан доношења одлуке суда ако се седница скупштине
сазива по налогу суда, и то:
1) на адресе акционара из јединствене евиденције акционара, а
достављање се сматра извршеним даном слања препоручене пошиљке поштом
на ту адресу, односно електронском поштом ако је акционар дао писану
сагласност за такав начин слања или
2) објављивањем на интернет страници друштва и на интернет страници
регистра привредних субјеката.
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДУЖНО ЈЕ ДА ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ
ОБЈАВИ И НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
И НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА.
Јавно акционарско друштво дужно је да позив за седницу објави и на
интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке
платформе где су укључене његове акције, а објаву увек врши и на својој
интернет страници.
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.
Објава у складу са ставом 3. тачка 2) и ставом 4. СТ. 4. И 5. овог члана
мора трајати најмање до дана одржавања седнице.
Статутом друштва се може предвидети да се позив за седницу упућује и
објављивањем у најмање једном високотиражном дневном листу који се
дистрибуира на целој територији Републике Србије.
Друштво није дужно да у позиву за седницу наведе елементе из става 1.
тач. 4), 6) и 7) овог члана, ако у позиву за седницу назначи интернет странице
са којих се могу преузети ти подаци, односно документи.
Друштво је у обавези да сноси све трошкове објављивања и слања
позива за седницу.
Ако из техничких разлога друштво није у могућности да формуларе из
става 2. тачка 3) овог члана објави на својој интернет страници, друштво је у
обавези да на својој интернет страници назначи на који начин се ти формулари
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могу прибавити у папирној форми, у ком случају је у обавези да те формуларе
достави путем поште и без икакве накнаде сваком акционару који то затражи.
Материјали за седницу скупштине морају се ставити на располагање
акционарима истовремено са слањем позива:
1) личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту друштва у
редовно радно време или
2) на интернет страници друштва, тако да их акционари могу преузети у
целости.
Статутом се могу предвидети и додатни начини за стављање на
располагање материјала за седницу акционарима друштва.
Јавно акционарско друштво је дужно да на својој интернет страници, уз
позив за седницу, објави и укупан број акција и права гласа на дан објаве
позива, укључујући и број акција сваке класе која има право гласа по тачкама
дневног реда седнице.
Седница скупштине друштва које није јавно акционарско друштво може
се одржати и без примене одредаба овог члана ако сви акционари присуствују
седници и ако се ни један акционар томе не противи.
ОДРЕДБА СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
ЈЕДНОЧЛАНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КОЈЕ НИЈЕ ЈАВНО.

СЕ

НА

Право на предлагање допуне дневног реда
Члан 337.
Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом
гласа може одбору директора, односно надзорном одбору ако је управљање
друштвом дводомно предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима
предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да
скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да
доставе текст одлуке коју предлажу.
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.
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Предлог из става 1. овог члана даје се писаним путем, уз навођење
података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20
дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре
одржавања ванредне седнице скупштине.
Јавно акционарско друштво је дужно да предлог из става 1. овог члана
објави на интернет страници друштва најкасније наредног радног дана од дана
пријема предлога.
Ако одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање
друштвом дводомно, прихвати предлог из става 1. овог члана, друштво је у
обавези да нови дневни ред И ПРЕДЛОГЕ ОДЛУКА без одлагања достави
акционарима који имају право на учешће у раду скупштине на начин предвиђен
у члану 335. ст. 3. до 5. овог закона.
Допуна дневног реда по налогу суда
Члан 338.
Ако одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање
друштвом дводомно, не прихвати предлог из члана 337. овог закона у року од
три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у
даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку
наложи друштву да предложене тачке стави на дневни ред скупштине.
Одлуком којом усваја захтев из става 1. овог члана суд одређује нове
тачке дневног реда и одлуку одмах, а најкасније наредног радног дана,
доставља друштву које је дужно да ту одлуку без одлагања достави
акционарима који имају право на учешће у раду скупштине на начин предвиђен
у члану 335. ст. 3. до 5. овог закона.
Суд може, према околностима случаја, одлучити да се одлука из става 2.
овог члана објави о трошку друштва у најмање једном високотиражном дневном
листу које се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
Ако нове тачке дневног реда обухватају и предлог за доношење
одређених одлука, одлука суда из става 2. овог члана мора садржати и текст
тих одлука.
Поступак из става 1. овог члана је хитан и суд је дужан да одлуку по
захтеву донесе у року од осам дана од дана пријема захтева у суду.
Жалба на одлуку из става 2. овог члана не задржава извршење.
Ко може бити пуномоћник
Члан 345.
Пуномоћник из члана 344. овог закона може бити свако пословно
способно лице.
Изузетно, ако је управљање друштвом дводомно пуномоћник не може
бити лице које је директор или члан надзорног одбора друштва.
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У јавном акционарском друштву пуномоћник акционара не може бити
лице које је:
1) контролни акционар друштва или је лице које је под контролом
контролног акционара или
2) директор или члан надзорног одбора друштва, или лице које има то
својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву
које је под контролом контролног акционара или
3) запослени у друштву или лице које има то својство у другом друштву
које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом
контролног акционара или
4) лице које се у складу са чланом 62. овог закона сматра повезаним
лицем са физичким лицем из тач. 1) до 3) овог става или
5) ревизор друштва или запослени у лицу које обавља ревизију друштва,
или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар
друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара.
Одредбе става 3. тач. 1) до 4) овог члана не примењују се на
пуномоћника контролног акционара.
Посебно правило за банке које воде збирне или кастоди рачуне
Члан 348.
Банка која води збирне или кастоди рачуне која се у јединственој
евиденцији акционара води као акционар у своје име а за рачун својих
клијената сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под
условом да приликом приступања на седницу презентује писано пуномоћје за
гласање, односно налог за заступање издат од стране тих клијената.
Банка из става 1. овог члана може вршити право гласа у односу на
сваког од својих клијената посебно.
Пуномоћје за гласање, односно налог за заступање мора се попунити у
целости приликом издавања и може садржати само елементе или изјаве које се
односе на вршење права гласа.
Ако клијент не изда одређена упутства за гласање, пуномоћје за гласање
може дати право банци да гласа само:
1) у складу са предлогом који је сама банка дала клијенту у погледу
вршења права гласа или
2) у складу са предлозима одбора директора друштва, односно
надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно.
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.
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Банка из става 1. овог члана је дужна да најмање једном годишње све
клијенте из става 1. овог члана обавести о томе да су овлашћени да пуномоћје
за гласање опозову или измене у свако доба.
Банка из става 1. овог члана је у обавези да клијентима из става 1. овог
члана омогући коришћење формулара, који могу бити и електронски, за давање
пуномоћја за гласање, односно налога за заступање.
Банка из става 1. овог члана је у обавези да три године од дана
одржавања седнице чува копије свих налога за заступање и датих пуномоћја за
гласање, у папирној или електронској форми, као и да током тог периода на
захтев акционара који је издао налог за заступање, односно пуномоћје за
гласање издају писану потврду о томе да ли су поступили у складу са налозима,
односно упутствима датим у пуномоћју.
Банка из става 1. овог члана је у обавези да поштује и друге обавезе у
погледу поступања на седницама скупштине акционара и пуномоћја за гласање
прописане законом или одређене одлукама Комисије за хартије од вредности.
Кворум
Члан 351.
Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја
гласова КОЈА СЕ РАЧУНА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ГЛАСОВА класе
акција са правом гласа по предметном питању, ако статутом није одређена
већа већина.
Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа
суспендовано, не узимају се у обзир приликом ИЗРАЧУНАВАЊА БРОЈА
ПРИСУТНИХ, ОДНОСНО ПРЕДСТАВЉЕНИХ АКЦИОНАРА, РАДИ утврђивања
кворума.
У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или
електронским путем.
Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.
Скупштина може одлучивати по предметном питању само ако седници
скупштине присуствују или су на њој представљени акционари који поседују или
представљају потребан број гласова класе акција са правом гласа по том
питању.
Кворум за поновљену седницу
Члан 353.
Поновљена редовна седница може бити одржана и ако није испуњен
услов кворума из члана 351. овог закона, ако статутом није другачије одређено.
Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног
броја гласова акција са правом гласа по предметном питању, ако статутом није
одређен већи број гласова, АЛИ НЕ ВЕЋИ ОД БРОЈА ГЛАСОВА ПРОПИСАНИХ
ЧЛАНОМ 351. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА.
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Ако на поновљеној седници скупштине нема потребног кворума или се
она не одржи у прописаном року, одбор директора, односно надзорни одбор ако
је управљање друштвом дводомно у обавези је да сазове нову седницу
скупштине.
Последице одлуке суда којом се поништава одлука
Члан 379.
Пресуда у делу којим се одлука поништава има дејство према друштву,
акционарима, директорима и члановима надзорног одбора ако је управљање
друштвом дводомно.
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.
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.
У случају из става 1. oвог члана трећа савесна лица задржавају права
која су стекла на основу поништене одлуке односно њеног извршења.
Престанак мандата
Члан 394.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован.
Ако директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да
буде директор друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка
испуњености тих услова.
Мандат директора престаје ако скупштина не усвоји годишње
финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне
седнице НА РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ скупштине.
Ако статутом није другачије одређено, именовање директора по
престанку мандата врши се на првој наредној седници скупштине, до када
директор коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако
његово место није попуњено кооптацијом.
Оставка директора
Члан 396.
Директор може у свако доба преосталим директорима дати оставку
писаним путем.
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У друштвима која имају само једног директора, директор даје оставку
председнику скупштине или акционару друштва који поседује највећи број
акција са правом гласа.
Оставка производи дејство у односу на друштво даном подношења,
осим ако у њој није наведен неки каснији датум.
Оставка директора И БРИСАЊЕ ДИРЕКТОРА ИЗ РЕГИСТРА региструје
се у складу са законом о регистрацији.
Ако је једини 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.
Надлежност и одговорност одбора директора
Члан 398.
Одбор директора:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва;
2) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
4) установљава
управљања ризицима;

рачуноводствене

политике

друштва

и

политике

5) одговара за тачност пословних књига друштва;
6) одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
7) даје и опозива прокуру;
8) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са
предлозима одлука;
9) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком
скупштине;
10) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у
складу са чланом 260. став 4. СТ. 2. И 3. и чланом 263. став 3. СТАВ 2. овог
закона;
11) утврђује тржишну вредност акција у складу са чланом 259. овог
закона;
12) доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са чланом 282.
став 3. СТАВ 4. овог закона;
13) израчунава износе дивиденди који у складу са овим законом,
статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара
одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у
оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
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14) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају
из члана 273. став 2. овог закона;
15) предлаже скупштини политику накнада директора, ако није утврђена
статутом, и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора
по другом основу;
16) извршава одлуке скупштине;
17) врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом,
статутом и одлукама скупштине.
Питања из надлежности одбора директора:
1) не могу се пренети на извршне директоре друштва;
2) могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком одбора
директора, ако статутом није другачије одређено.
Одговорност директора
Члан 415.
Директор одговара друштву за штету коју му проузрокује кршењем
одредаба овог закона, статута или одлуке скупштине.
Изузетно, директор неће бити одговоран за штету ако је поступао у
складу са одлуком скупштине.
Ако штета из става 1. овог члана настане као последица одлуке одбора
директора, за штету одговарају и сви директори који су за ту одлуку гласали.
У случају из става 4. СТАВА 3. овог члана, директор који је био уздржан
од гласања сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања
одговорности за штету.
У случају из става 4. овог члана, ако директор није био присутан на
седници одбора директора на којој је одлука донета, нити је за њу гласао на
други начин, сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања
одговорности за штету ако се тој одлуци није писаним путем успротивио у року
од осам дана по сазнању за њено доношење.
Захтев друштва за накнаду штете у складу са овим чланом застарева у
року од три године рачунајући од дана наступања штете.
Друштво се не може одрећи захтева за накнаду штете, осим у складу са
одлуком скупштине која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних
акционара, али се та одлука не може донети ако јој се успротиве акционари који
поседују или представљају најмање 10% основног капитала друштва.
Надлежност извршних директора
Члан 422.
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На питања која се односе на надлежност извршних директора сходно се
примењују одредбе члана 388. овог закона, ако овим чланом није другачије
одређено.
За обављање односно предузимање следећих послова потребна је
сагласност надзорног одбора:
1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које друштво поседује
у другим правним лицима;
2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности;
3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање
обезбеђења на имовини друштва, као и давање јемстава и гаранција за
обавезе трећих лица;
4) други послови за које је овим законом прописано да су у надлежности
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА САГЛАСНОСТ надзорног одбора.
Статутом или одлуком надзорног одбора може се одредити:
1) да сагласност надзорног одбора није потребна за послове из става 2.
тач. 1) до 3) овог члана ако се ти послови предузимају у оквиру редовног
пословања друштва; и
2) вредност послова из става 2. тачка 3) овог члана који се могу
обављати односно предузимати и без сагласности надзорног одбора.
Статутом или одлуком надзорног одбора могу се одредити и други
послови за чије је обављање односно предузимање потребна сагласност
надзорног одбора.
Извршни директори се у вођењу послова друштва морају придржавати
ограничења за предузимање одређених послова или врсте послова за које је
потребна сагласност надзорног одбора или скупштине, а која су одређена овим
законом, статутом, одлукама скупштине и одлукама надзорног одбора.
Статутом, одлуком скупштине или одлуком надзорног одбора, ако је
надзорни одбор на то овлашћен статутом, могу се поједини или сви извршни
директори ограничити у заступању друштва и супотписом прокуристе.
Извршни директор не може издати пуномоћје за заступање нити
заступати друштво у спору у којем је супротна страна, а у случају да друштво
нема другог извршног директора који је овлашћен да заступа друштво, то
пуномоћје издаје надзорни одбор.
Оставка извршног директора
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.
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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 се у року од 60 дана од дана када је друштво остало без јединог
извршног директора не изабере нови извршни директор, регистар привредних
субјеката по службеној дужности или по захтеву заинтересованог лица покреће
поступак принудне ликвидације друштва.
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.
Оставка члана надзорног одбора
Члан 440.
Члан надзорног одбора може у свако доба преосталим члановима
надзорног одбора дати оставку писаним путем.
ОСТАВКА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И БРИСАЊЕ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗ РЕГИСТРА РЕГИСТРУЈЕ СЕ У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ О РЕГИСТРАЦИЈИ.
Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није
наведен неки каснији датум.
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Надлежност надзорног одбора
Члан 441.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва и надзире
њихово остваривање;
2) надзире рад извршних директора;
3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
4) установљава
управљања ризицима;

рачуноводствене

политике

друштва

и

политике

5) утврђује финансијске извештаје друштва И ИЗВЕШТАЈЕ
ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА и подноси их скупштини на усвајање;

О

6) даје и опозива прокуру ОДОБРАВА УСЛОВЕ УГОВОРА О РАДУ,
ОДНОСНО АНГАЖОВАЊУ ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И ДАЈЕ САГЛАСНОСТ ЗА
ЗАКЉУЧЕЊЕ ТИХ УГОВОРА;
7) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда;
8) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком
скупштине;
9) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу
са чланом 260. став 4. СТ. 2 И 3. и чланом 262. став 3. 263. СТАВ 2. овог закона;
10) утврђује тржишну вредност акција, у складу са чланом 259. овог
закона;
11) доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са чланом 282.
став 3. овог закона;
12) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају
из члана 273. став 2. овог закона;
13) предлаже скупштини политику накнада извршних директора, ако није
утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно ангажовању извршних
директора;
14) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или
радњи у складу са овим законом, статутом, одлуком скупштине и одлуком
надзорног одбора;
15) врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом,
статутом и одлукама скупштине.
Питања из надлежности надзорног одбора:
1) не могу се пренети на извршне директоре друштва;
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2) могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком надзорног
одбора, ако статутом није другачије одређено.
Надзорни одбор одлучује о давању одобрења у случајевима постојања
личног интереса извршног директора друштва у складу са чланом 66. овог
закона.
Приступ актима и документима по одлуци суда
Члан 466.
Ако одбор директора, односно извршни одбор ако је управљање
друштвом дводомно, или секретар друштва, ако постоји, пропусти да поступи
по захтеву из члана 465. овог закона у року од пет ОСАМ дана од дана пријема
захтева, подносилац захтева има право да У НАРЕДНОМ РОКУ ОД 30 ДАНА
тражи да суд у ванпарничном поступку наложи друштву да поступи по његовом
захтеву.
Поступак из става 1. овог члана је хитан и суд је дужан да одлуку по
захтеву донесе у року од осам дана од дана пријема захтева.
Престанак друштва по одлуци суда
Члан 469.
По тужби акционара који поседују акције које представљају најмање 20%
основног капитала друштва против друштва надлежни суд може одредити
престанак друштва или друге мере ако:
1) одбор директора, односно извршни и надзорни одбор ако је
управљање друштвом дводомно, не могу да воде послове друштва, било због
међусобног неслагања или из других разлога, а скупштина не може да прекине
блокаду, што за последицу има да се послови друштва не могу више водити у
интересу акционара;
2) су акционари блокирани у одлучивању на скупштини на најмање две
узастопне седнице скупштине, што за последицу има да се послови друштва не
могу више водити у интересу друштва;
3) директори, односно чланови надзорног одбора ако је управљање
друштвом дводомно, делују противзаконито, непоштено или преварно, а
противно интересима акционара који подносе тужбу;
4) се имовина друштва расипа и умањује.
У поступку по тужби из става 1. овог члана суд може, ако су разлози за
подношење тужбе отклоњиви, оставити друштву рок од највише шест месеци за
отклањање неправилности.
Ако друштво у року из става 2. овог члана не отклони неправилности, суд
ће пресудом одредити престанак друштва или једну или више од следећих
мера:
1) разрешење директора или члана надзорног одбора ако је управљање
друштвом дводомно;
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2) увођење принудне управе у друштво до именовања нових директора,
односно чланова надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно;
3) спровођење ванредне ревизије финансијских извештаја друштва;
4) доношење одлуке о расподели добити или о исплати учешћа у
добити, односно дивиденде;
5) откуп акција које поседују акционари који су поднели тужбу, од стране
друштва, по тржишној вредности у смислу овог закона ПО ВРЕДНОСТИ
УТВРЂЕНОЈ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 475. ОВОГ ЗАКОНА.
Пресудом из става 3. овог члана суд може одредити и накнаду штете од
стране друштва акционарима који су поднели тужбу.
Појам и основне одредбе
Члан 470.
Ако друштво стиче, односно располаже имовином чија набавна и/или
продајна и/или тржишна вредност у моменту доношења одлуке о томе
представља 30% или више од књиговодствене вредности укупне имовине
друштва исказане у последњем годишњем билансу стања, сматра се да
друштво стиче, односно располаже имовином велике вредности.
Под стицањем, односно располагањем имовином велике вредности
сматра се стицање, односно располагање имовином на било који начин,
укључујући нарочито куповину, продају, закуп, размену, успостављање
заложног права и хипотеке, закључење уговора о кредиту и зајму, давање
јемства и гаранција, и предузимање било које друге радње којом настаје
обавеза за друштво.
Изузетно од става 1. овог члана, неће се сматрати стицањем, односно
располагањем имовином велике вредности куповина или продаја имовине која
је извршена у оквиру редовног пословања друштва.
Под имовином у смислу ст. 1. и 2. овог члана сматрају се ствари и права,
укључујући и непокретности, покретне ствари, новац, уделе у друштвима,
хартије од вредности, потраживања, индустријску својину и друга права.
Једним стицањем, односно располагањем, у смислу става 1. овог члана,
сматраће се и више повезаних стицања, односно располагања извршених у
периоду од годину дана, при чему се као време настанка узима дан извршења
последњег стицања, односно располагања.
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
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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.
Стицање, односно располагање имовином велике вредности може се
спровести ако то стицање, односно располагање претходно или накнадно
одобри скупштина.
Ако друштво стиче, односно располаже имовином велике вредности
сходно се примењују правила овог закона о правима несагласних чланова.
Последице повреде одредаба о располагању имовином велике вредности
Члан 472.
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, односно
радње стицања или располагања имовином велике вредности.
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 РАДЊЕ.
Изузетно од става 1. овог члана, правни посао, односно радња неће
бити поништена ако лице које је друга страна у правном послу, односно према
коме је радња извршена није знало нити је морало знати за повреду одредаба
члана 471. овог закона у време закључења правног посла, односно
предузимања правне радње.
Одбор директора, односно надзорни одбор ЧЛАНОВИ ОДБОРА
ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ако је управљање
друштвом дводомно, солидарно су одговорни друштву за штету коју то друштво
претрпи услед стицања, односно располагања имовином велике вредности ако
је то стицање, односно располагање спроведено без одлуке којом га скупштина
одобрава.
ДРУШТВО И АКЦИОНАР КОЈИ ПОСЕДУЈЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЉА
НАЈМАЊЕ 5% ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА МОЖЕ ПОДНЕТИ ТУЖБУ ЗА
НАКНАДУ ШТЕТЕ ПРОТИВ ЛИЦА ИЗ СТАВ 3. ОВОГ ЧЛАНА.
Тужбе из ст. 1. и 3. овог члана могу бити поднете у року од три године од
дана стицања, односно располагања имовином велике вредности.
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
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ИЗВРШЕНО СТИЦАЊЕ, ОДНОСНО РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ
ВРЕДНОСТИ, А НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ТРИ ГОДИНЕ ОД ДАНА СТИЦАЊА,
ОДНОСНО РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ.
Права несагласних акционара на откуп акција
Члан 474.
Акционар може да тражи од друштва да откупи његове акције ако гласа
против или се уздржи од гласања за одлуку:
1) о промени статута друштва којом се умањују његова права
предвиђена статутом или законом ИЗ ЧЛАНА 251. СТАВ 1. ТАЧ. 1) ДО 4) И
ПРАВА ИЗ ЧЛАНА 253. ОВОГ ЗАКОНА;
2) о статусној промени;
3) о промени правне форме;
4) о промени времена трајања друштва;
5) којом се одобрава стицање, односно располагање имовином велике
вредности;
6) којом се мењају његова друга права, ако је статутом одређено да
акционар из тог разлога има право на несагласност и на накнаду тржишне
вредности акција у складу са овим законом;
7) о повлачењу једне или више класа акција са регулисаног тржишта,
односно мултилатералне трговачке платформе у смислу закона којим се
уређује тржиште капитала.
Право на откуп акција и исплату из става 1. овог члана има и акционар
који није присуствовао седници скупштине на којој се одлучује о питањима из
става 1. овог члана.
Акционар који затражи од друштва да од њега откупи акције у складу са
чланом 475. овог закона не може оспоравати одлуку друштва на којој заснива
то своје право.
Одлука из става 1. овог члана мора садржати одредбу о томе да ступа
на снагу давањем писане изјаве од стране председника одбора директора, као
и председника надзорног одбора друштва ако је управљање друштвом
дводомно, да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност
својих акција у складу са чл. 475. и 476. овог закона.
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.
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На повлачење акција из става 1. тачка 7) овог члана примењују се
одговарајуће одредбе закона којим се уређује тржиште капитала.
Поступак остваривања права на откуп акција
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 књиговодственој вредности акција, податак о тржишној
вредности акција утврђеној у складу са чланом 259. став 1. овог закона и
податак о процењеној вредности акција 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 несагласном акционару исплати вредност акција које су
предмет захтева из става 1. овог члана, која је једнака највишој од вредности из
става 1. тачка 2) овог члана.
Исплата из става 3. овог члана извршиће се у складу са правилима
пословања Централног регистра.
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
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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.
Судска заштита права несагласног акционара
Члан 476.
Несагласни акционар може тужбом надлежном суду против друштва
тражити исплату:
1) разлике до пуне вредности његових акција утврђене у складу са
чланом 475. став 3. овог закона, ако сматра да му је друштво на име откупне
цене за његове акције исплатило износ нижи од те вредности услед тога што је
било која од вредности из члана 475. став 1. тачка 2) овог закона погрешно
утврђена или ако је друштво извршило само делимичну исплату;
2) пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. став
3. овог закона, ако му друштво није извршило никакву исплату по том основу, а
поднео је захтев у складу са чланом 475. став 2. овог закона.
Тужба из става 1. овог члана се подноси најкасније у року од 30 дана од
дана извршене исплате у складу са чланом 475. став 4. овог члана, односно
истека рока за ту исплату ако исплата није извршена.
Ако је поднето више од једне тужбе из става 1. овог члана, поступци се
спајају.
Ако суд правноснажном пресудом донетом у поступку по тужби из става
1. овог члана обавеже друштво да несагласном акционару исплати разлику до
пуне вредности акција, односно пуну вредност акција, друштво је у обавези да
свим другим несагласним акционарима исте класе акција призна и исплати исту
вредност акције, независно од чињенице да ли су ти акционари поднели тужбу
из става 1. овог члана.
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Ако друштво не поступи у складу са ставом 5. овог члана у року за
извршење пресуде из става 4. овог члана, сваки несагласни акционар може
тужбом надлежном суду тражити исплату разлике до пуне вредности акција,
односно вредност акција која је утврђена том пресудом.
Припрема аката и докумената у вези са променом правне форме
Члан 479.
Ради спровођења поступка промене правне форме, ЈЕДАН ИЛИ ВИШЕ
ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО одбор директора, припрема и доставља скупштини
ради усвајања следеће акте и документа:
1) предлог одлуке о промени правне форме друштва;
2) предлог измене оснивачког акта ради усклађивања са одредбама овог
закона које се односе на дату правну форму друштва;
3) предлог статута друштва, ако друштво мења правну форму у
акционарско друштво;
4) предлог одлуке којом се именују чланови органа друштва у складу са
одредбама овог закона које регулишу дату правну форму друштва;
5) извештај о потреби спровођења поступка промене правне форме, који
обавезно садржи:
(1) објашњење правних последица промене правне форме;
(2) разлоге и анализу очекиваних ефеката промене правне форме;
(3) образложење сразмере конверзије акција у уделе, односно удела у
акције, односно конверзије удела једне правне форме друштва у уделе друге
правне форме друштва, у зависности од конкретне промене правне форме;
6) детаљно обавештење о праву члана друштва да буде несагласан са
одлуком о промени правне форме у смислу члана 481. овог закона.
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.
Ако је управљање друштвом дводомно, акта и документе из става 1. овог
члана припрема ЈЕДАН ИЛИ ВИШЕ ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО извршни одбор, а
надзорни одбор их утврђује и доставља скупштини ради усвајања.
Регистрација промене правне форме друштва и правне последице регистрације
Члан 482.
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Регистрација промене правне форме друштва врши се у складу са
законом о регистрацији, а ако друштво мења правну форму у акционарско
друштво претходно врши регистрацију акција у Централном регистру у складу
са овим законом.
Ако друштво мења правну форму и постаје јавно акционарско друштво
или ЈАВНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО престаје да то буде, примењују се и
одредбе закона којим се уређује тржиште капитала које се односе на стицање,
односно престанак својства јавног друштва.
Правне последице промене правне форме друштва наступају даном
регистрације те промене у складу са законом о регистрацији.
Променом правне форме друштва наступају следеће правне последице:
1) удели чланова у друштву претварају се у акције или обратно, односно
удели једне правне форме друштва се претварају у уделе друге правне форме
друштва, у зависности од конкретне промене правне форме;
2) законитим имаоцима заменљивих обвезница и вараната, односно
других хартија од вредности са посебним правима, осим акција, обезбеђују се
најмање иста посебна права након промене правне форме, осим ако је одлуком
о издавању тих хартија од вредности другачије одређено или ако је другачије
уговорено са њиховим имаоцима;
3) ортаци и комплементари који су променом правне форме постали
чланови друштва који су ограничено одговорни остају солидарно одговорни са
друштвом за обавезе друштва настале до регистрације промене правне форме
у складу са законом о регистрацији.;
4) ПРАВА ТРЕЋИХ ЛИЦА, КОЈА ПРЕДСТАВЉАЈУ ТЕРЕТЕ НА
УДЕЛИМА, ОДНОСНО АКЦИЈАМА ДРУШТВА КОЈЕ МЕЊА ПРАВНУ ФОРМУ,
ПРЕЛАЗЕ НА АКЦИЈЕ, ОДНОСНО УДЕЛЕ НОВЕ ПРАВНЕ ФОРМЕ ДРУШТВА.
Обавеза објављивања
Члан 495.
Нацрт уговора о статусној промени, односно нацрт плана поделе
друштво објављује на својој интернет страници, ако је има, и доставља
регистру привредних субјеката ради објављивања на интернет страници тог
регистра најкасније месец дана 60 ДАНА пре дана одржавања седнице
скупштине на којој се доноси одлука о статусној промени.
Нацрти из става 1. овог члана морају бити објављени непрекидно
најмање 60 дана од дана одржавања седнице скупштине на којој је донета
одлука о статусној промени, а приступ тим нацртима мора бити омогућен свим
заинтересованим лицима без обавезе идентификације и без накнаде.
Уз нацрт из става 1. овог члана објављује се и обавештење члановима
друштва о времену и месту где могу извршити увид у документе и акте из члана
490. овог закона.
Друштво које није јавно акционарско друштво нема обавезу
објављивања обавештења из става 3. СТАВА 2. овог члана ако је то
обавештење упутило лично сваком члану друштва.
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Ако у статусној промени учествује више од једног друштва, објављивање
у складу са ст.2.и 3. СТ. 1. И 2. овог члана може се извршити заједнички за сва
та друштва.
Објављивањем нацрта уговора о статусној промени, односно нацрта
плана поделе из става 1. овог члана сматра се да су и повериоци друштва
обавештени о статусној промени.
Одлука о статусној промени
Члан 498.
Одлуком о статусној промени скупштина одобрава:
1) план поделе који је усвојио одбор директора, односно надзорни одбор
ако је управљање друштвом дводомно;
2) уговор о статусној промени, ако је тај уговор закључен до дана
одржавања седнице скупштине;
3) нацрт уговора о статусној промени, ако тај уговор није закључен до
дана одржавања седнице скупштине.
У случају акционарског друштва одлука о статусној промени друштва
доноси се трочетвртинском већином гласова присутних акционара, ако
статутом није одређена већа већина.
Ако као резултат статусне промене одређени чланови друштва
преносиоца постају чланови друштва стицаоца који неограничено солидарно
одговарају за његове обавезе, одлука о статусној промени може се донети само
уз њихову сагласност.
Скупштина је дужна да истовремено са доношењем одлуке из става 1.
овог члана:
1) усвоји измене и допуне оснивачког акта, односно статута у случају
акционарског друштва, ако друштво наставља да постоји;
2) усвоји оснивачки акт друштва које настаје статусном променом, као и
статут тог друштва ако је оно акционарско друштво. ;
3) ДОНЕСЕ ОДЛУКУ О ПОВЕЋАЊУ, ОДНОСНО СМАЊЕЊУ
ОСНОВНОГ КАПИТАЛА У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ.
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.
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У случају акционарског друштва, 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 4. овог закона, да су сви несагласни акционари у
целости исплаћени за вредност својих акција у складу са чланом 475. овог
закона.
Повећање основног капитала друштва стицаоца
Члан 502.
Повећање основног капитала друштва стицаоца спроводи се у складу са
одредбама овог закона које се односе на повећање капитала за правну форму
друштва стицаоца.
На повећање основног капитала јавног акционарског друштва као
друштва стицаоца не примењују се одредбе Закона о тржишту капитала које се
односе на одобрење Комисије за хартије од вредности, као и друге одредбе тог
закона које су неспојиве са заменом акција у поступку статусне промене.
Чланови друштва преносиоца који су у друштву преносиоцу које престаје
као резултат статусне промене уписали уделе, односно акције, али их до
тренутка замене за уделе, односно акције друштва стицаоца нису у целости
уплатили, дужни су да уговорени улог уплате, односно унесу у друштво
стицаоца под условима под којима су их уписали, осим ако уговором о статусној
промени није другачије одређено.
Забрана стварања привидног капитала
Члан 503.
Друштво стицалац не може повећати свој основни капитал као резултат
статусне промене по основу удела, односно акција:
1) које друштво стицалац поседује у друштву преносиоцу;
2) које друштво преносилац поседује у друштву стицаоцу;
3) КОЈЕ ЈЕДНО ДРУШТВО ПРЕНОСИЛАЦ ПОСЕДУЈЕ У ДРУГОМ
ДРУШТВУ ПРЕНОСИОЦУ.
Друштво стицалац не може да издаје акције у замену за:
1) акције које друштво стицалац поседује у друштву преносиоцу, односно
акције које за рачун друштва стицаоца држи треће лице у своје име;
2) сопствене акције друштва преносиоца, односно акције које за рачун
друштва преносиоца држи треће лице у своје име.
Уделе, односно акције које друштво преносилац има у друштву
стицаоцу, а који се као резултат статусне промене преносе друштву стицаоцу,
постају сопствени удели, односно акције друштва стицаоца.
Изузетно од става 3. овог члана, друштво стицалац може, ако је то
предвиђено уговором о статусној промени, односно планом поделе, да
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члановима друштва преносиоца замени њихове уделе, односно акције са
уделима, односно акцијама које друштво преносилац има у друштву стицаоцу.
Регистрација статусне промене
Члан 504.
Регистрација статусне промене врши се у складу са законом о
регистрацији у односу на друштво стицаоца и у односу на друштво преносиоца,
НАКОН СТУПАЊА НА СНАГУ УГОВОРА О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ, ОДНОСНО
ПЛАНА ПОДЕЛЕ.
Регистрација статусне промене не може се вршити пре истека рока од 30
дана од дана ступања на снагу уговора о статусној промени, односно плана
поделе.
РЕГИСТРАЦИЈА СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ НЕ МОЖЕ СЕ ВРШИТИ ПРЕ
ИСПЛАТЕ НЕСАГЛАСНИХ ЧЛАНОВА ДРУШТВА КОЈЕ УЧЕСТВУЈЕ У
СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ.
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.
Повећање, односно смањење основног капитала настало као резултат
статусне промене региструје се у складу са законом о регистрацији.
Ако друштво престаје да постоји као резултат статусне промене, оно се
брише из регистра привредних субјеката у складу са законом о регистрацији.
Право на исплату
Члан 508.
Члан друштва преносиоца које КОЈИ је био несагласан са одлуком о
статусној промени у смислу члана 483. овог закона има право из члана 474.
овог закона, при чему је откупна цена његових акција утврђена одлуком о
статусној промени.
Ако члан друштва преносиоца сматра да откупна цена утврђена одлуком
о статусној промени не одговара тржишној вредности тих акција, или ако му та
цена не буде исплаћена, има право подношења тужбе надлежном суду у складу
са чланом 476. овог закона.
Удели, односно акције откупљене у складу са овим чланом постају
сопствени удели, односно акције друштва стицаоца, ОСИМ КОД ПОДЕЛЕ УЗ
ОСНИВАЊЕ КАДА СЕ РАСПОДЕЉУЈУ НА ЧЛАНОВЕ ДРУШТАВА КОЈА СЕ
ОСНИВАЈУ.
Члан друштва преносиоца не може истицати друге захтеве према
друштву стицаоцу.
ДЕО СЕДМИ А
ПРЕКОГРАНИЧНО ПРИПАЈАЊЕ И СПАЈАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА
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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.
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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 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.
ОБЈАВЉИВАЊЕ
ЧЛАН 514Д
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;
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3) ОБАВЕШТЕЊE ЧЛАНОВИМА ДРУШТВА, ПРЕДСТАВНИЦИМА
ЗАПОСЛЕНИХ, ОДНОСНО ЗАПОСЛЕНИМА, О ВРЕМЕНУ И МЕСТУ ГДЕ МОГУ,
БЕЗ НАКНАДЕ, ИЗВРШИТИ УВИД У ДОКУМЕНТ ИЗ ЧЛАНА 514Ђ ОВОГ
ЗАКОНА;
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 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;
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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
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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
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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.
Услови за принудни откуп
Члан 515.
На предлог акционара који има акције које представљају најмање 90%
основног капитала друштва и који има најмање 90% гласова свих акционара
који поседују обичне акције (откупилац) скупштина доноси одлуку о принудном
откупу свих акција преосталих акционара друштва БЕЗ ОБЗИРА НА ТЕРЕТЕ,
ЗАБРАНЕ РАСПОЛАГАЊА, ОГРАНИЧЕЊА И ПРАВА ТРЕЋИХ ЛИЦА НА ТИМ
АКЦИЈАМА, уз исплату цене која се одређује сходном применом одредаба овог
закона о исплати несагласних акционара.
Акције које поседују лица повезана са откупиоцем сматрају се акцијама
које има откупилац у смислу става 1. овог члана, под условом да су та лица
повезана са откупиоцем у периоду од најмање годину дана пре доношења
одлуке о принудном откупу.
Статутом се може предвидети да принудни откуп из става 1. овог члана
није допуштен или се може прописати већи проценат учешћа откупиоца у
основном капиталу друштва као услов за принудни откуп.
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Одлука о измени статута којом се мењају одредбе статута из става 3.
овог члана доноси се трочетвртинском већином гласова присутних акционара,
ако статутом није предвиђена већа већина.

Утврђивање и исплата цене
Члан 516.
Цена акција из члана 515. став 1. овог закона 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 складу са чланом 475. овог закона утврди цену
акција које треба да буду предмет откупа у року од 30 дана од дана доношења
одлуке о принудном откупу акција и да о томе обавести Централни регистар, у
супротном одлука о принудном откупу престаје да важи.
Откупилац је у обавези да на посебан рачун код Централног регистра
отворен за ту намену депонује средства за исплату цене акција из става 3. овог
члана најкасније у року од осам дана од дана обавештавања Централног
регистра у складу са ставом 3. овог члана.
У случају да не поступи у складу ставом 4. овог члана одлука о
принудном откупу престаје да важи.
Акционарима чије су акције предмет принудног откупа Централни
регистар исплаћује цену из става 3. овог члана из депонованих средстава у
даљем року од три дана.
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.
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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.
Регистрација одлуке о принудном откупу
Члан 519.
Одлука о принудном откупу региструје се у складу са законом о
регистрацији, а доставља се Централном регистру у року од осам дана од дана
доношења.
Испитивање примерености цене од стране суда
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 захтев поднет у складу са ставом 1. овог члана, надлежни суд ће о
томе одмах обавестити Централни регистар ради обустављања исплате цене
акционарима чије су акције предмет принудног откупа.
Надлежни суд одлуку којом се утврђује вредност акција које су предмет
принудног откупа по правноснажности доставља Централном регистру.
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 4. овог закона у року од 30 дана од дана
правноснажности одлуке суда.
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Ако откупилац пропусти да депонује разлику у складу са ставом 4. овог
члана, друштво постаје неограничено солидарно одговорно за исплату те
разлике.
Захтев акционара чије су акције биле предмет откупа за исплату разлике
из става 4. овог члана застарева у року од три године од дана правноснажности
одлуке суда из става 3. овог члана.
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.
Право на продају акција
Члан 522.
Контролни акционар који стекне акције које представљају најмање 90%
основног капитала друштва обавезан је да купи акције сваког од преосталих
акционара друштва на његов писани захтев.
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 3. овог члана сходном применом члана 475.
овог закона и да о томе у истом року обавести контролног акционара и
акционара подносиоца захтева.
Контролни акционар је дужан да у року од 30 дана од дана пријема
обавештења из става 4. овог члана изврши исплату утврђене вредности акција
акционару подносиоцу захтева, чиме се врши пренос акција на контролног
акционара.
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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 4. 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
6. 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 5. овог члана.
Ако контролни акционар пропусти да поступи у складу са ставом 7. овог
члана, друштво постаје неограничено солидарно одговорно за обавезу
контролног акционара из става 7. овог члана.
Захтев акционара чије су акције продате контролном акционару за
исплату разлике из става 7. овог члана застарева у року од три године од дана
правноснажности одлуке суда из става 7. овог члана.
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
ЗАХТЕВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРДИ ЦЕНУ ИЗ
ЧЛАНА СХОДНОМ ПРИМЕНОМ ЧЛАНА 475. ОВОГ ЗАКОНА
ТОМ РОКУ ОБАВЕСТИ КОНТРОЛНОГ АКЦИОНАРА
ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА.

ДАНА ПРИЈЕМА
СТАВА 4. ОВОГ
И ДА О ТОМЕ У
И АКЦИОНАРА

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.
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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.
Изузетак у погледу цене акција у случају понуде за преузимање
Члан 523.
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 спроведе принудни
откуп акција по условима из понуде за преузимање, ако је у складу са законом
којим се уређује преузимање акционарских друштава:
1) искључиво путем добровољне понуде за преузимање упућене свим
преосталим акционарима за све њихове акције стекао најмање 90% акција које
су биле предмет те понуде; или
2) ту понуду за преузимање спровео као обавезну.
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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.
У случајевима из става 1. овог члана, преостали акционари имају право
на продају својих акција у складу са чланом 522. овог закона, по условима из
понуде, у року од три месеца од дана истека понуда за преузимање.
По истеку рока из ст. 1. и 2. овог члана, утврђивање цене акција код
остваривања права на принудни откуп и права на продају акција врши се у
складу са чл. 515. и 516. овог закона.
Почетни ликвидациони биланс и почетни ликвидациони извештај
Члан 536.
Ликвидациони управник у року од 30 дана од дана почетка ликвидације
саставља почетни ликвидациони биланс као ванредни финансијски извештај у
складу са прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија, и у истом
року га подноси ортацима, комплементарима, односно скупштини на усвајање.
Ортаци, комплементари, односно скупштина дужни су да донесу одлуку
о усвајању почетног ликвидационог биланса најкасније у року од 30 дана од
дана када им је поднет на усвајање.
Ликвидациони управник саставља и почетни ликвидациони извештај који
садржи:
1) листу пријављених потраживања;
2) листу признатих потраживања;
3) листу оспорених потраживања са образложењем оспоравања;
4) податак да ли је имовина друштва довољна за намирење свих
обавеза друштва, укључујући и оспорена потраживања;
5) неопходне радње за спровођење ликвидације;
6) време предвиђено за завршетак ликвидације;
7) друге чињенице од значаја за спровођење ликвидације.
Почетни ликвидациони извештај ликвидациони управник саставља
најраније 90 дана, а најкасније 120 дана 150 ДАНА од дана почетка ликвидације
и у истом року га подноси ортацима, комплементарима, односно скупштини на
усвајање.
Ортаци, комплементари, односно скупштина дужни су да донесу одлуку
о усвајању почетног ликвидационог извештаја најкасније у року од 30 дана од
дана када им је поднет на усвајање.
Усвојени почетни ликвидациони извештај региструје се у складу са
законом о регистрацији, У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА УСВАЈАЊА.
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Ликвидациони управник не може отпочети са плаћањима ради намирења
поверилаца нити са исплатама члановима друштва пре регистрације почетног
ликвидационог извештаја, осим плаћања обавеза из текућег пословања
друштва.
Годишњи ликвидациони извештаји
Члан 537.
Ликвидациони управник у току ликвидације подноси годишње
ликвидационе извештаје о својим радњама, са образложењем разлога због
којих се ликвидација наставља, а није завршена, ортацима, комплементарима,
односно скупштини на усвајање, најкасније у року од три месеца ШЕСТ
МЕСЕЦИ по истеку сваке пословне године.
Годишњи ликвидациони извештаји региструју се у складу са законом о
регистрацији, У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА УСВАЈАЊА.
Документи који се састављају након исплате поверилаца
Члан 540.
Након исплате поверилаца ликвидациони управник саставља:
1) завршни ликвидациони биланс;
2) извештај о спроведеној ликвидацији;
3) писану изјаву да је упутио обавештење свим познатим повериоцима у
складу са чланом 534. овог закона, као и да су све обавезе друштва по основу
пријављених потраживања и потраживања која се у смислу члана 534. став 4.
овог закона сматрају пријављеним измирене у потпуности и да се против
друштва не воде други поступци;
4) предлог одлуке о расподели ликвидационог остатка друштва.
Завршни ликвидациони биланс саставља се и региструје у складу са
прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија.
Ортаци, комплементари, односно скупштина усваја документе из става
1. овог члана и доноси одлуку ОДЛУКОМ о окончању ликвидације на начин
прописан чланом 525. овог закона.
Друштво не може донети одлуку о окончању ликвидације пре
правноснажног окончања свих поступака који за правну последицу могу имати
било какву обавезу друштва и измирења свих тих обавеза.
Окончање ликвидације
Члан 543.
Ликвидација се окончава доношењем одлуке о окончању ликвидације из
члана 540. став 3. овог закона.
По окончању ликвидације друштво се брише из регистра привредних
субјеката у складу са законом о регистрацији, А У СЛУЧАЈУ АКЦИОНАРСКОГ
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ДРУШТВА БРИСАЊЕ СЕ ВРШИ НАКОН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ЗА ИСПИС ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ИЗ
РЕГИСТРА.
Ако ортаци, комплементари, односно скупштина не донесу одлуку о
усвајању докумената из члана 540. став 1. тач. 2), 3) и 4) овог закона у року од
60 дана од дана подношења тих докумената на усвајање од стране
ликвидационог управника, ту одлуку може заменити писана изјава
ликвидационог управника о неусвајању тих докумената.
Пословне књиге и документа друштва које је брисано услед окончања
ликвидације чувају се у складу са прописима којима се уређује архивска грађа,
а име и адреса лица коме су пословне књиге и документа поверени на чување
региструју се у складу са законом о регистрацији.
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.
Ако одлуку о имену и адреси лица из става 6. СТАВА 4. овог члана не
донесу ортаци, комплементари, односно скупштина, ту одлуку може заменити и
писана изјава ликвидационог управника о имену и адреси тог лица.
Заинтересована лица имају право на увид у пословне књиге и документа
брисаног друштва о свом трошку.
Ако је након брисања друштва из регистра потребно предузети одређене
радње у погледу имовине друштва престалог брисањем или друге радње које је
требало предузети током ликвидације, заинтересовано лице може тражити да
надлежни суд у ванпарничном поступку одреди ликвидационог управника са
овлашћењем за предузимање тих радњи.
Разлози за покретање поступка
Члан 546.
Принудна ликвидација покреће се ако:
1) је друштву правноснажним актом изречена мера забране обављања
делатности, односно одузета дозвола, лиценца или одобрење за обављање
одређене делатности, а друштво не региструје промену претежне 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
друштво не региструје продужење времена трајања друштва или у истом року
не отпочне ликвидацију;
3) ортачко друштво остане са једним ортаком, односно командитно
друштво остане без комплементара или без командитора, а друштву у року од
три месеца не приступи недостајући члан или у истом року друштво не промени
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правну форму у правну форму чије услове испуњава у складу са овим законом
или у истом року не отпочне ликвидацију;
4) се основни капитал друштва смањи испод минималног износа
прописаног овим законом, а друштво у року од шест месеци не повећа основни
капитал најмање до минималног износа прописаног овим законом, или у истом
року друштво не промени правну форму у правну форму чије услове испуњава
у складу са овим законом, или у истом року друштво не донесе одлуку о
ликвидацији и такву промену у истом року региструје у складу са законом о
регистрацији;
5) друштво не достави надлежном регистру годишње финансијске
извештаје до краја пословне године за претходну пословну годину, односно ако
не достави почетни ликвидациони биланс у складу са законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија;
6) 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;
7) је правноснажном пресудом наложен престанак друштва у складу са
чланом 469. овог закона, а друштво у року од 30 дана од дана правноснажности
пресуде не отпочне ликвидацију;
8) друштво остане без законског заступника, а не региструје новог у року
од три месеца од дана брисања законског заступника из регистра привредних
субјеката;
9) 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;
10) усвојени почетни ликвидациони извештај не буде достављен
регистру привредних субјеката у складу са чланом 536. став 6. овог закона;
11) у другим случајевима предвиђеним законом.
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 ТОМ РОКУ НЕ ОТПОЧНЕ
ЛИКВИДАЦИЈУ;
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3) ОРТАЧКО ДРУШТВО, У СЛУЧАЈУ СМРТИ ОРТАКА, ОСТАНЕ СА
ЈЕДНИМ ОРТАКОМ, А НИЈЕДАН ОД НАСЛЕДНИКА ПРЕМИНУЛОГ ОРТАКА У
СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 119. ОВОГ ЗАКОНА, НЕ БУДЕ УПИСАН У РЕГИСТАР
КАО ЧЛАН ДРУШТВА У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА ПРАВНОСНАЖНОГ
ОКОНЧАЊА ОСТАВИНСКОГ ПОСТУПКА, ОДНОСНО ОРТАЧКО ДРУШТВО ИЗ
ДРУГИХ РАЗЛОГА ОСТАНЕ СА ЈЕДНИМ ОРТАКОМ, А ДРУШТВУ, У РОКУ ОД
ТРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА ПРЕСТАНКА СВОЈСТВА ОРТАКА, НЕ ПРИСТУПИ
НЕДОСТАЈУЋИ ЧЛАН ИЛИ У ТОМ РОКУ ДРУШТВО НЕ ПРОМЕНИ ПРАВНУ
ФОРМУ ИЛИ У ТОМ РОКУ НЕ ОТПОЧНЕ ЛИКВИДАЦИЈУ;
4) КОМАНДИТНО ДРУШТВО, У СЛУЧАЈУ СМРТИ КОМПЛЕМЕНТАРА,
ОСТАНЕ БЕЗ КОМПЛЕМЕНТАРА, А НИЈЕДАН ОД НАСЛЕДНИКА
ПРЕМИНУЛОГ КОМПЛЕМЕНТАРА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 137. ОВОГ ЗАКОНА,
НЕ БУДЕ УПИСАН У РЕГИСТАР КАО ЧЛАН ДРУШТВА У РОКУ ОД ТРИ
МЕСЕЦА ОД ДАНА ПРАВНОСНАЖНОГ ОКОНЧАЊА ОСТАВИНСКОГ
ПОСТУПКА, ОДНОСНО КОМАНДИТНО ДРУШТВО ИЗ ДРУГИХ РАЗЛОГА
ОСТАНЕ БЕЗ КОМПЛЕМЕНТАРА ИЛИ КОМАНДИТОРА, А ДРУШТВУ У РОКУ
ОД ТРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА ПРЕСТАНКА СВОЈСТВА ЧЛАНА НЕ ПРИСТУПИ
НЕДОСТАЈУЋИ ЧЛАН ИЛИ У ТОМ РОКУ ДРУШТВО НЕ ПРОМЕНИ ПРАВНУ
ФОРМУ ИЛИ У ТОМ РОКУ НЕ ОТПОЧНЕ ЛИКВИДАЦИЈУ;
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.
Покретање поступка принудне ликвидације
Члан 547.
У случајевима из члана 546. овог закона регистратор који води регистар
привредних субјеката по службеној дужности преводи друштво у статус „у
принудној ликвидацијиˮ и истовремено објављује оглас о принудној ликвидацији
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на интернет страници регистра привредних субјеката у непрекидном трајању од
шест месеци.
Оглас из става 1. овог члана садржи:
1) дан објаве огласа;
2) пословно име и матични број друштва;
3) разлог принудне ликвидације;
4) обавештење повериоцима да у року од шест месеци од дана објаве
огласа могу поднети предлог за покретање стечаја надлежном суду у складу са
законом којим се уређује стечај.
Над друштвом у принудној ликвидацији може се отворити стечај у
случају постојања стечајног разлога у складу са законом којим се уређује стечај.
Ако регистар привредних субјеката у року од годину дана од дана објаве
огласа из става 1. овог члана не прими решење надлежног суда о отварању
стечаја над друштвом у принудној ликвидацији, регистратор који води регистар
привредних субјеката по службеној дужности брише друштво из регистра.
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.
СТАТУС ДРУШТВА У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ
ЧЛАН 547А
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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.
Појам огранка
Члан 567.
Огранак привредног друштва (у даљем тексту: огранак) је издвојени
организациони део привредног друштва НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ преко кога друштво обавља делатност у складу са законом.
Огранак нема својство правног лица, а у правном промету иступа у име и
за рачун привредног друштва.
Привредно друштво неограничено одговара за обавезе према трећим
лицима које настану у пословању његовог огранка.
Регистрација огранка
Члан 569.
Огранак може бити регистрован у складу са законом о регистрацији.
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Изузетно од става 1. овог члана обавезно се региструје:
1) огранак домаћег привредног друштва, ако има заступника различитог
од заступника друштва или је то прописано посебним законом као услов за
обављање делатности;
2) огранак страног привредног друштва.
Ако је огранак регистрован у складу са ст. 1. или 2. овог члана,
региструју се подаци о огранку, промене тих података и престанак тог огранка, у
складу са законом о регистрацији.
ОГРАНАК
ДОМАЋЕГ
И
СТРАНОГ
ПРИВРЕДНОГ
РЕГИСТРУЈЕ СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О РЕГИСТРАЦИЈИ.

ДРУШТВА

У РЕГИСТРУ СЕ РЕГИСТРУЈУ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА И ПРЕСТАНАК,
ОДНОСНО БРИСАЊЕ ОГРАНКА ИЗ РЕГИСТРА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О
РЕГИСТРАЦИЈИ.
Употреба пословног имена и других података
Члан 571.
У правном промету огранак наступа под пословним именом друштва, уз
навођење:
1) да је реч о огранку;
2) адресе огранка, ако се разликује од адресе седишта друштва;
3) назива огранка, ако га има.
На употребу пословног имена и других података у документима огранка
сходно се примењују одредбе из члана 25. овог закона које се односе на
употребу пословног имена и других података у документима друштва.
НА НАЗИВ ОГРАНКА СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЧЛ. 27. ДО
29. ОВОГ ЗАКОНА.
Престанак огранка
Члан 572.
Огранак престаје:
1) одлуком коју доноси скупштина, односно ортаци или комплементари,
ако оснивачким актом, односно статутом није другачије одређено;
2) престанком постојања привредног друштва у чијем је саставу, ОСИМ
АКО У СЛУЧАЈУ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ ПОСТОЈИ ОДЛУКА ПРАВНОГ
СЛЕДБЕНИКА ОСНИВАЧА ОГРАНКА О НАСТАВКУ РАДА ОГРАНКА.
Специфичност у вези са огранком страног привредног друштва
Члан 573.
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Огранак страног привредног друштва је његов издвојени организациони
део преко кога то друштво обавља делатност у Републици Србији у складу са
законом.
На делатности огранка страног
примењују одредбе члана 4. овог закона.

привредног

друштва

сходно

се

Одлука о образовању огранка из става 1. овог члана садржи нарочито:
1) назив и адресу огранка;
2) претежну делатност огранка;
3) лично име, односно пословно име заступника огранка и обим
овлашћења заступника;
4) назив и седиште регистра у ком је оснивач огранка регистрован;
5) назив, правну форму и седиште оснивача огранка;
6) матични/регистарски број оснивача огранка;
7) лично име, односно пословно име заступника оснивача огранка;
8) податак о регистрованом капиталу оснивача, ако се према праву
државе у којој је регистрован оснивач такав податак региструје. ;
9) АДРЕСУ ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ.
Приликом регистрације огранка из става 1. овог члана региструју се
подаци из става 3. овог члана, а у складу са законом о регистрацији региструју
се и:
1) промене података из става 3. овог члана;
2) финансијски извештаји оснивача који су састављени, подвргнути
ревизији и обелодањени на основу права државе по којем оснивач има ту
обавезу.
3) престанак огранка.
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.
Образовање представништва
Члан 575.
Представништво се образује одлуком надлежног органа страног
привредног друштва.
Одлука из става 1. овог члана обавезно садржи:

212
1) назив и седиште регистра у ком је оснивач представништва
регистрован;
2) назив, правну форму и седиште оснивача представништва;
3) матични/регистарски број оснивача представништва;
4) лично
представништва;

име,

односно

пословно

име

заступника

оснивача

5) адресу представништва;
6) лично име, односно пословно име заступника представништва. ;
7) АДРЕСУ ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ.
Престанак представништва
Члан 576.
Представништво престаје:
1) одлуком о престанку представништва;
2) престанком постојања оснивача представништва, ОСИМ АКО У
СЛУЧАЈУ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ ПОСТОЈИ ОДЛУКА ПРАВНОГ СЛЕДБЕНИКА
ОСНИВАЧА ПРЕДСТАВНИШТВА О НАСТАВКУ РАДА ПРЕДСТАВНИШТВА.
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
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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 ЛАТИНИЧКОМ 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.
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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;
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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.
ОБЈАВЉИВАЊЕ
ЧЛАН 577Ж
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,
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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 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
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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.
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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 ПРОИЗВОДЕ
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.
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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
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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 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;
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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.
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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.
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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
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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
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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.
ДЕО ДВАНАЕСТИ А
ЕВРОПСКА ЕКОНОМСКА ИНТЕРЕСНА ГРУПАЦИЈА
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
ПОЈАМ
ЧЛАН 580А
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ МОЖЕ СЕ
ЕКОНОМСКA ИНТЕРЕСНА ГРУПАЦИЈА.

ОСНОВАТИ

ЕВРОПСКA

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
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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;
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
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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;
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.
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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
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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
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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, 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.
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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
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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,
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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 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 ЧЛАНА 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
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ЧЛАН 580Ц
ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА О ЛИКВИДАЦИЈИ СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ
И НА ЛИКВИДАЦИЈУ ГРУПАЦИЈЕ.
ДО ОКОНЧАЊА ЛИКВИДАЦИЈЕ ГРУПАЦИЈА ИМА ПРАВНУ И
ПОСЛОВНУ СПОСОБНОСТ.
СТЕЧАЈ ГРУПАЦИЈЕ
ЧЛАН 580Ч
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.
Привредни преступи привредног друштва и одговорног лица
Члан 585.
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за
привредни преступ привредно друштво ако:
1) обавља делатност без претходног одобрења, сагласности или другог
акта надлежног органа, ако је исто као услов за обављање те делатности
прописано посебним законом (члан 4. став 2. овог закона);
2) у пословању пословно име и друге обавезне податке не употребљава
у складу са чланом 25. овог закона или послује под пословним именом под
којим крши ограничења из члана 27. став 1. овог закона;
2А) АКО НА СВОЈОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ИЛИ НА ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦИ
РЕГИСТРА
ПРИВРЕДНИХ
СУБЈЕКАТА
НЕ
ОБЈАВИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПРАВНОМ ПОСЛУ, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТОЈ
ПРАВНОЈ РАДЊИ, СА ДЕТАЉНИМ ОПИСОМ ТОГ ПОСЛА ИЛИ РАДЊЕ И СВЕ
РЕЛЕВАНТНЕ ЧИЊЕНИЦЕ О ПРИРОДИ И ОБИМУ ЛИЧНОГ ИНТЕРЕСА, У
РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА ТОГ ПРАВНОГ ПОСЛА, ОДНОСНО
ПРЕДУЗИМАЊА ТЕ ПРАВНЕ РАДЊЕ (ЧЛАН 66. СТАВ 9. ОВОГ ЗАКОНА);
3) (брисана)
4) пружа финансијску подршку за стицање својих удела или акција (члан
154. став 1. и члан 279. овог закона);
5) врши плаћања члановима супротно одредбама о ограничењу
плаћања (чл. 184. и 275. овог закона);
6) ако не отуђи, поништи или расподели сопствене акције у складу са
обавезом отуђења сопствених акција (члан 287. овог закона);
7) не држи и не чува акта и документа у складу овим законом (члан 240,
члан 348. став 7. и члан 464. овог закона);
8) смањење капитала врши супротно одредбама о заштити поверилаца
(члан 319. овог закона);
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9) приликом статусне промене повреди забрану стварања привидног
капитала (члан 503. овог закона);
10) за време ликвидације предузима нове послове или члановима
исплаћује дивиденде или расподељује имовину (члан 531. и члан 535. став 3.
овог закона);
11) не састави документе које након исплате поверилаца треба да
састави у складу са чланом 540. овог закона;
12) као контролисано друштво исплати, односно као контролно друштво
прими накнаду по основу уговора о контроли и управљању, ако је контролисано
друштво пословало са губитком (члан 561. овог закона);
13) не пружи одговарајућу заштиту повериоцу контролисаног друштва,
пошто му је престало својство контролног друштва, у складу са чланом 566.
овог закона;
13А) АКО ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ У ОГРАНКУ
РЕГИСТРОВАН (ЧЛАН 569. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА);

КОЈИ

НИЈЕ

14) се не усклади са одредбама овог закона или се не усклади у
прописаном року у складу са овим законом.
За радње из става 1. овог члана, казниће се за привредни преступ и
одговорно лице у друштву новчаном казном од 20.000 до 200.000 динара.
ЧЛАН 153.
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 154.
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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 155.
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 156.
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 ОДРЕДБАМА ЧЛ. 515. ДО 521. И ОДРЕДБАМА
ЧЛАНА 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 157.
ДОМАЋА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА КОЈА ИМАЈУ ОБРАЗОВАНЕ
ОГРАНКЕ, ДУЖНА СУ ДА ИСТЕ РЕГИСТРУЈУ У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД
ДАНА ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОВОГ ЗАКОНА.
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ЧЛАН 158.
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 159.
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 160.
ДАНОМ ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОВОГ ЗАКОНА ПРЕСТАЈУ ДА ВАЖЕ
ОДРЕДБЕ СЛЕДЕЋИХ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА, У ДЕЛУ У КОМ СЕ
УСТАНОВЉАВА ОБАВЕЗА УПОТРЕБЕ ПЕЧАТА У ПОСЛОВАЊУ ДРУШТАВА И
ПРЕДУЗЕТНИКА, И ТО У:
1) ЧЛАНУ 19. СТАВ 2. ТАЧКА 12) И ЧЛАНУ 23. СТАВ 3. ТАЧКА 6) У
ЗАКОНУ О ЈАВНИМ СКЛАДИШТИМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 41/09);
2) ЧЛАНУ 40. СТАВ 2. У ЗАКОНУ О ДРЖАВНОЈ РЕВИЗОРСКОЈ
ИНСТИТУЦИЈИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 101/05, 54/07 И 36/10);
3) ЧЛАНУ 12. СТАВ 4. У ЗАКОНУ О ЖИГОВИМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РСˮ, БР. 104/09 И 10/13);
4) ЧЛАНУ 11. СТАВ 1. И ЧЛАНУ 34. СТАВ 1. У ЗАКОНУ О
ЗАДУЖБИНАМА И ФОНДАЦИЈАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 88/10 И
99/11 - ДР. ЗАКОН);
5) ЧЛАНУ 21. СТАВ 6. У ЗАКОНУ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 36/15);
6) ЧЛАНУ 14. СТ. 4. И 5. У ЗАКОНУ О ОЗНАКАМА ГЕОГРАФСКОГ
ПОРЕКЛА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 18/10);
7) ЧЛАНУ 15. СТАВ 5. У ЗАКОНУ О ПРАВНОЈ ЗАШТИТИ
ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 104/09 И 45/15);
8) ЧЛАНУ 76. ТАЧ. 1) И 2), ЧЛАНУ 78. СТАВ 3, ЧЛАНУ 79. СТАВ 6,
ЧЛАНУ 83. СТАВ 2, ЧЛАНУ 84. СТАВ 7, ЧЛАНУ 85. СТАВ 2, ЧЛАНУ 86. СТАВ 3,
ЧЛАНУ 91. СТАВ 3, ЧЛАНУ 115. СТАВ 1. ТАЧКА 2), ЧЛАНУ 124. СТАВ 3, ЧЛАНУ
150. СТАВ 1. ТАЧКА 1), ЧЛАНУ 169. СТАВ 1. ТАЧКА 17) И ЧЛАНУ 170. СТАВ 1.
ТАЧ. 20), 25), 28), 29) И 32) У ЗАКОНУ О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 68/15);
9) ЧЛАНУ 19. СТАВ 3. У ЗАКОНУ О ТРГОВИНИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РСˮ, БР. 53/10 И 10/13);
10) ЧЛАНУ 11. СТАВ 3. И ЧЛАНУ 12. СТАВ 4. У ЗАКОНУ О
УДРУЖЕЊИМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 51/09 И 99/11 - ДР. ЗАКОН И
99/11 - ДР. ЗАКОН);
11) ОБРАСЦИМА ЗАХТЕВА У УРЕДБИ О ИЗВОЗУ И УВОЗУ РОБЕ КОЈА
БИ СЕ МОГЛА КОРИСТИТИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ СМРТНЕ КАЗНЕ, МУЧЕЊЕ ИЛИ
ДРУГО ОКРУТНО, НЕЉУДСКО ИЛИ ПОНИЖАВАЈУЋЕ ПОСТУПАЊЕ ИЛИ
КАЖЊАВАЊЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 120/17);
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12) ОБРАСЦУ У УРЕДБИ О КРИТЕРИЈУМИМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ
УТВРЂУЈЕ ШТА СЕ, У СМИСЛУ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ,
СМАТРА ПРЕТЕЖНИМ ПРОМЕТОМ ДОБАРА У ИНОСТРАНСТВО („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РСˮ, БР. 124/04, 27/05, 4/13 И 21/15);
13) ОБРАСЦИМА У УРЕДБИ О НАЧИНУ И РОКУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА
ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ И ДРУГИХ
ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА И НАКНАДЕ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ ИСТРАЖНОГ
ПРОСТОРА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 10/16);
14) ОБРАСЦИМА У УРЕДБИ О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ И
УСЛОВИМА ОДЛАГАЊА ПЛАЋАЊА ДУГА ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 16/16 И 8/17);
15) ОБРАСЦИМА У УРЕДБИ О ПОСТУПАЊУ СА СУПСТАНЦАМА КОЈЕ
ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ, КАО И О УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ
ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ ТИХ СУПСТАНЦИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ,
БР. 114/13 И 23/18);
16) ОБРАСЦИМА У УРЕДБИ О ПОСТУПАЊУ СА ФЛУОРОВАНИМ
ГАСОВИМА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ, КАО И О УСЛОВИМА ЗА
ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ ТИХ ГАСОВА („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 120/13);
17) ЧЛАНУ 3. СТАВ 6. И ОБРАСЦУ ПРОПИСАНИМ У ЧЛАНУ 7. У УРЕДБИ
О ПРИВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОМЕТА БРАШНА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 69/06 И 49/10);
18) ЧЛАНУ 33. У УРЕДБИ О РАСПОДЕЛИ СТРАНИХ ДОЗВОЛА ЗА
МЕЂУНАРОДНИ ЈАВНИ ПРЕВОЗ СТВАРИ ДОМАЋИМ ПРЕВОЗНИЦИМА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 113/15);
19) ЧЛАНУ 4. СТАВ 1. ТАЧКА 13), ЧЛАНУ 11. СТАВ 1. ТАЧКА 10), ЧЛАНУ
14. ТАЧКА 14), ЧЛАНУ 19. СТАВ 1. ТАЧКА 6), ЧЛАНУ 20. СТАВ 1. ТАЧКА 9),
ЧЛАНУ 21. СТАВ 1. ТАЧКА 5), ЧЛАНУ 22. СТАВ 1. ТАЧКА 5), ЧЛАНУ 23. СТАВ 1.
ТАЧКА 9), ЧЛАНУ 25. СТАВ 1. ТАЧКА 11) И ЧЛАНУ 27. СТАВ 1. ТАЧКА 8) У
УРЕДБИ О САДРЖИНИ РЕГИСТРА ПРИЈАВА И РЕГИСТРА ЖИГОВА,
САДРЖИНИ ЗАХТЕВА И ПРЕДЛОГА КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ У ПОСТУПКУ ЗА
ПРИЗНАЊЕ И ЗАШТИТУ ЖИГА И ПОДАЦИМА КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈУ У
СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ,
БРОЈ 43/10);
20) ЧЛАНУ 4. ТАЧКА 16), ЧЛАНУ 8. СТАВ 1. ТАЧКА 11), ЧЛАНУ 16. СТАВ
1. ТАЧКА 9), ЧЛАНУ 20. СТАВ 1. ТАЧКА 5), ЧЛАНУ 21. СТАВ 1. ТАЧКА 8),
ЧЛАНУ 23. СТАВ 1. ТАЧКА 10), ЧЛАНУ 25. СТАВ 1. ТАЧКА 7) И ЧЛАНУ 28.
СТАВ 1. ТАЧКА 7) У УРЕДБИ О САДРЖИНИ РЕГИСТРА ПРИЈАВА И РЕГИСТРА
ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА, САДРЖИНИ ЗАХТЕВА КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ У
ПОСТУПКУ ЗА ПРИЗНАЊЕ И ЗАШТИТУ ПРАВА НА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН
И ПОДАЦИМА КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈУ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ НАДЛЕЖНОГ
ОРГАНА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 43/10);
21) ОБРАСЦИМА ПРОПИСАНИМ У ЧЛАНУ 20. СТАВ 1, ЧЛАНУ 21. СТАВ
1. И ЧЛАНУ 25. СТАВ 1. У УРЕДБИ О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА
СТАТУСА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,
ПРИВРЕМЕНОГ ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА И ПРОИЗВОЂАЧА
ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
ИЗ
ОБНОВЉИВИХ
ИЗВОРА
ЕНЕРГИЈЕ
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 56/16 И 60/17);
22) ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ПРОПИСАНОМ У УРЕДБИ О УТВРЂИВАЊУ
УСЛОВА, КРИТЕРИЈУМА И НАЧИНА АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
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ПОСЛОВА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ОДУЗИМАЊА АКРЕДИТАЦИЈЕ ПРЕ
ИСТЕКА РОКА НА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 74/10 И
4/12);
23) ОБРАСЦУ У ПРAВИЛНИКУ O ПOДСТИЦAJИМA ЗA СПРOВOЂEЊE
AКТИВНOСТИ У ЦИЉУ ПOДИЗAЊA КOНКУРEНТНOСТИ КРOЗ УВOЂEЊE И
СEРТИФИКAЦИJУ СИСТEМA КВAЛИТEТA ХРAНE, OРГAНСКИХ ПРOИЗВOДA
И ПРOИЗВOДA СA OЗНAКOМ ГEOГРAФСКOГ ПOРEКЛA („СЛУЖБЕНИ
ГЛAСНИК РСˮ, БРОЈ 41/17);
24) ОБРАСЦУ ПРИЈАВЕ У ПРAВИЛНИКУ О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ
НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ
67/16);
25) ЧЛАНУ 17. СТАВ 2. ТАЧКА 13), ЧЛАНУ 19. СТАВ 2. ТАЧКА 2)
ПОДТАЧКА (5) У ПРАВИЛНИКУ О УСЛОВИМА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ И
НАЧИНУ ОБЕЛЕЖАВАЊА УЛОВЉЕНЕ ДИВЉАЧИ И ТРОФЕЈА ДИВЉАЧИ,
КАО И О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР.
16/12, 31/12 И 67/13);
26) ОБРАСЦИМА ЗАХТЕВА У ПРАВИЛНИКУ O ОБРАСЦУ И САДРЖИНИ
ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ, ОБРАСЦУ ДОЗВОЛЕ И ДРУГИМ
ОБРАСЦИМА КОЈИ ПРАТЕ ИЗВОЗ И УВОЗ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 28/15);
27) ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА У ПРАВИЛНИКУ О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ
КРОЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ КРОЗ ПОДРШКУ
ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ
ГАЗДИНСТВУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 88/17);
28) ЧЛАНУ 7. СТАВ 2. И ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖИНИ И
НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ВОЛОНТИРАЊУ И ПОДНОШЕЊУ
ИЗВЕШТАЈА О ВОЛОНТИРАЊУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 92/10);
29) ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ
ДОДЕЉИВАЊА
СРЕДСТАВА
ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 6/10 И 69/10);
30) ОБРАСЦИМА
У
ПРАВИЛНИКУ
О
ДОДЕЛИ
ПОРЕСКОГ
ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ БРОЈА ПРАВНИМ ЛИЦИМА, ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И
ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ЧИЈУ ЈЕ РЕГИСТРАЦИЈУ НАДЛЕЖНА AГЕНЦИЈА
ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 32/09, 70/10, 6/12,
11/16 И 100/16);
31) ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О ЕВИДЕНЦИЈИ ПРОМЕТА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 99/15);
32) ОБРАСЦИМА ЗАХТЕВА У ПРАВИЛНИКУ О ЕНЕРГЕТСКОЈ ДОЗВОЛИ
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 15/15);
33) ПРИЛОЗИ У ПРАВИЛНИКУ О ЗАХТЕВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ИЗРАДУ И ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ГАСНИХ АПАРАТА („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 41/15);
34) ЧЛАНУ 9Г СТАВ 3. У ПРАВИЛНИКУ О ИСПРАВИ О ЗДРАВСТВЕНОМ
ОСИГУРАЊУ И ПОСЕБНОЈ ИСПРАВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 68/06, 49/07, 50/07 - ИСПРАВКА,
95/07, 127/07, 37/08, 54/08, 61/08, 1/09, 25/09, 42/10, 45/10, 103/10, 89/11, 91/11 ИСПРАВКА, 34/12, 78/12, 81/12 - ИСПРАВКА, 96/12, 98/12 - ИСПРАВКА, 114/12,
110/13, 71/14, 17/15 - УС, 91/15 И 98/16);
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35) ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О КОНТРОЛИ ПРОИЗВОДЊЕ
СЕМЕНА, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПРОИЗВОДЊИ
РАСАДА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И ОБРАСЦУ ИЗВЕШТАЈА О
ПРОИЗВОДЊИ МИЦЕЛИЈА ЈЕСТИВИХ И ЛЕКОВИТИХ ГЉИВА („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 60/06);
36) ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О ЛИЦЕНЦИ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИЈИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ,
БРОЈ 87/15);
37) ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О
ОРГАНИЗАТОРИМА ВОЛОНТИРАЊА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ
92/10);
38) ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ОБАВЕЗНИХ
ЕВИДЕНЦИЈА О ОСТВАРЕНОМ ПРОМЕТУ ПО АУТОМАТУ („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РСˮ, БР. 129/04 И 16/11);
39) ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ОБАВЕЗНИХ
ЕВИДЕНЦИЈА О ОСТВАРЕНОМ ПРОМЕТУ У КЛАДИОНИЦАМА („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 129/04);
40) ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА
ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗВОЗА И УВОЗА
НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ, БРОКЕРСКИХ УСЛУГА И ТЕХНИЧКЕ
ПОМОЋИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 28/15);
41) ЧЛАНУ 28. СТАВ 2, СТАВ 3. ТАЧКА 7) И СТАВ 4, ЧЛАНУ 29. СТАВ 3,
СТАВ 4. ТАЧКА 8) И СТАВ 5, ЧЛАН 29А СТАВ 2, СТАВ 3. ТАЧКА 8), ЧЛАН 34.
СТАВ 4. ТАЧКА 8) И СТАВ 5. И ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О НАЧИНУ И
ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПОРЕСКИХ ОСЛОБОЂЕЊА КОД ПДВ СА
ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ,
БР. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16 И 21/17);
42) ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
ПРОИЗВОДЊЕ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ВОЋАКА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 40/06, 58/06 И 51/09);
43) ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА
ПЛАЋАЊЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ПУТЕМ КОМПЕНЗАЦИЈЕ („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 63/03);
44) ЧЛАНУ 3. СТАВ 1. И ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О НАЧИНУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОСНОВНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У БИЉНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ТИХ ПОДСТИЦАЈА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 29/13 И 9/16);
45) ОБРАСЦУ
И ПРИЛОЗИМА
У ПРАВИЛНИКУ О
НАЧИНУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
КОНЗУМНЕ РИБЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 61/13 И 44/14);
46) ЧЛАНУ 5. У ПРАВИЛНИКУ О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА,
НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА КОД ПОСЛОДАВЦА, КАО И
ДРУГИМ ПИТАЊИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ КОД
ПОСЛОДАВЦА КОЈИ ИМА ВИШЕ ОД ДЕСЕТ ЗАПОСЛЕНИХ („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 49/15);
47) ЧЛАНУ 6. У ПРАВИЛНИКУ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА И
ЕВИДЕНТИРАЊА КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА И О УСЛОВИМА И
НАЧИНУ ЗА ОТВАРАЊЕ И УКИДАЊЕ ПОДРАЧУНА КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 113/13, 8/14 И 24/16);
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48) ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ИЗВЕШТАЈА О
ПОСЛОВАЊУ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 70/06 И
117/17);
49) ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О ОБРАСЦИМА ИЗВЕШТАЈА О
УПРАВЉАЊУ АМБАЛАЖОМ И АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РСˮ, БР. 21/10 И 10/13);
50) ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О ОБРАСЦУ И САДРЖИНИ ЗАХТЕВА ЗА
УПИС У РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ
БИЉА И САДРЖИНИ ТОГ РЕГИСТРА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 5/10);
51) ОБРАСЦИМА ЗАХТЕВА У ПРАВИЛНИКУ О ОБРАСЦУ И САДРЖИНИ
ЗАХТЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И
ОПЛЕМЕЊИВАЧА ЗЕМЉИШТА И САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ТОГ
РЕГИСТРА, САДРЖИНИ ЗАХТЕВА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ
УЗ ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И
ОПЛЕМЕЊИВАЧА
ЗЕМЉИШТА
КОЈИ СЕ
КОРИСТЕ
У
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ СВРХЕ И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И
У ОДРЕЂЕНОЈ КОЛИЧИНИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 104/09);
52) ЧЛАНУ 2. СТАВ 2. ТАЧКА 6) И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА У ПРАВИЛНИКУ О
ОБРАСЦУ И САДРЖИНИ ЗАХТЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И
УВОЗНИКА СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И САДРЖИНИ И НАЧИНУ
ВОЂЕЊА ТОГ РЕГИСТРА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 66/09 И 46/11);
53) ЧЛАНУ 6. СТАВ 1. И ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О ОБРАСЦУ
ОБАВЕШТЕЊА О УПУЋИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ НА ПРИВРЕМЕНИ РАД У
ИНОСТРАНСТВО („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 111/15);
54) ЧЛАНУ 60. СТАВ 5. У ПРАВИЛНИКУ О ОПШТИМ УСЛОВИМА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 24/10,
58/10, 2/11, 13/11, 65/11, 93/13 И 97/15);
55) ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О ПОДНОШЕЊУ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ
ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЗА ВЕЛИКЕ ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РСˮ, БР. 18/12 И 113/13);
56) ОБРАСЦИМА ЗАХТЕВА У ПРАВИЛНИКУ О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И
ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА ЗА НАБАВКУ
ОПРЕМЕ У СЕКТОРУ МЛЕКА, МЕСА, ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 29/17);
57) ОБРАСЦИМА ЗАХТЕВА У ПРАВИЛНИКУ О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА
НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА, ОПРЕМЕ И КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА
ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ
ПРИМАРНЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 36/17 И 26/18);
58) ОБРАСЦИМА ЗАХТЕВА У ПРАВИЛНИКУ О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА
НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 29/17);
59) ЧЛАНУ 9. СТАВ 2. ТАЧКА 3) И ЧЛАНУ 12. СТ. 2. И 3. У ПРАВИЛНИКУ
О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ОЧУВАЊЕ БИЉНИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 85/13);
60) ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ОЧУВАЊЕ
ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР.
83/13, 35/15 И 28/16);
61) ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ УВОЂЕЊЕ И
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СЕРТИФИКАЦИЈУ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА
И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 41/17);
62) ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О ПОДСТИЦАЈИМА ПРОГРАМИМА ЗА
ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ДОХОТКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У
РУРАЛНИМ
ПОДРУЧЈИМА
КРОЗ
ПОДРШКУ
МЛАДИМ
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 29/17 И 33/17);
63) ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О ПОДСТИЦАЈИМА ПРОГРАМИМА ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И
ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА КРОЗ ПОДРШКУ УНАПРЕЂЕЊА
КВАЛИТЕТА ВИНА И РАКИЈЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 48/13, 33/16 И
18/18);
64) ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА У ПРАВИЛНИКУ О ПОДСТИЦАЈИМА
ПРОГРАМИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У
ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА КРОЗ ПОДРШКУ
ПОДИЗАЊА ВИШЕГОДИШЊИХ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА, ВИНОВЕ
ЛОЗЕ И ХМЕЉА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 37/17);
65) ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О ПОРЕСКОМ ИДЕНТИФИКАЦИОНОМ
БРОЈУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 57/03, 68/03, 32/09 И 48/10);
66) ЧЛАНУ 13. СТАВ 2. И ЧЛАНУ 17. СТАВ 2. И ОБРАСЦИМА У
ПРАВИЛНИКУ О ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА И ИСКАЗИВАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ
РЕЗУЛТАТА ПО СИСТЕМУ ПРОСТОГ КЊИГОВОДСТВА („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 140/04);
67) ЧЛАНУ 4. СТАВ 2. АЛИНЕЈА ТРЕЋА У ПРАВИЛНИКУ О ПОСТУПКУ И
НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ПОТВРДА О РЕЗИДЕНТНОСТИ
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 80/10);
68) ЧЛАНУ 6Б СТАВ 6. И ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О ПОСТУПКУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОВРАЋАЈ ПДВ И О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
РЕФАКЦИЈЕ И РЕФУНДАЦИЈЕ ПДВ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 107/04,
65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 И 66/14);
69) ЧЛАНУ 18. СТАВ 10. И ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О ПОСТУПКУ
ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ, САДРЖАЈУ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ОВЛАШЋЕНИМ СЕРВИСИМА
И СЕРВИСЕРИМА И ИЗГЛЕДУ, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ДОСИЈЕА И
СЕРВИСНЕ КЊИЖИЦЕ ФИСКАЛНЕ КАСЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ
140/04);
70) ПРИЛОГУ IV У ПРАВИЛНИКУ О ПРЕГЛЕДИМА ОПРЕМЕ ПОД
ПРИТИСКОМ ТОКОМ ВЕКА УПОТРЕБЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 87/11
И 75/13);
71) ЧЛАНУ 4. СТАВ 1. ТАЧКА 12), ЧЛАНУ 5. СТ. 1, 3. И 4. У ПРАВИЛНИКУ
О ПУТНОМ ЛИСТУ ЗА ДОМАЋИ ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 16/17);
72) ЧЛАНУ 4. СТАВ 1. ТАЧКА 12), ЧЛАНУ 5. СТАВ 4. У ПРАВИЛНИКУ О
ПУТНОМ ЛИСТУ ЗА МЕЂУНАРОДНИ ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 19/17);
73) ЧЛАНУ 5. СТАВ 2. ТАЧКА 1), ПОДТАЧКА (2), ЧЛАНУ 11. СТАВ 4. У
ПРАВИЛНИКУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14,
108/14, 65/15, 95/15 И 71/17);
74) ЧЛАНУ 21. СТАВ 2. И ПРИЛОЗИМА У ПРАВИЛНИКУ О РЕГИСТРУ
ХЕМИКАЛИЈА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 16/16, 6/17 И 117/17);
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75) ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О САГЛАСНОСТИ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И
СНАБДЕВАЊЕ НАФТОМ, ДЕРИВАТИМА НАФТЕ И БИОГОРИВИМА ЗА
СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 12/16);
76) ЧЛАНУ 2. ТАЧКА 20) У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖАЈУ ЗАХТЕВА ЗА
ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ОДНОСНО ПРОМЕТ ПРЕКУРСОРА
ПРВЕ, ДРУГЕ ИЛИ ТРЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ
21/17);
77) ОБРАСЦУ ПРИЈАВЕ У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ
ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА У ДИЈАСПОРИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА СРБА У РЕГИОНУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 6/10);
78) ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ
ОБЕЛЕЖАВАЊА СПОЉЊЕГ И УНУТРАШЊЕГ ПАКОВАЊА ЛЕКА, ДОДАТНОМ
ОБЕЛЕЖАВАЊУ, КАО И САДРЖАЈА УПУТСТВА ЗА ЛЕК („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 41/11);
79) ЧЛАНУ 4. У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖАЈУ ОБРАЧУНА ЗАРАДЕ,
ОДНОСНО НАКНАДЕ ЗАРАДЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 90/14);
80) ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖАЈУ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА
ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ,
БР. 30/15 И 101/16);
81) ЧЛАНУ 4. СТАВ 2. И ЧЛАНУ 9. СТАВ 2. ТАЧ. 5) И 8) И СТАВ 6. ТАЧКА
3) И СТАВ 9. ТАЧ. 4) И 6) И У ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖИНИ,
НАЧИНУ ВОЂЕЊА И ИЗГЛЕДУ РЕГИСТРА РОБНИХ ЗАПИСА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ, КАО И САДРЖИНИ И НАЧИНУ ИЗДАВАЊА
РОБНОГ ЗАПИСА, НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТИМ РОБНИМ
ЗАПИСИМА И ОБРАСЦУ РОБНОГ ЗАПИСА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР.
35/10 И 10/14);
82) ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖИНИ ЕВИДЕНЦИЈА О
ОСНОВИЦАМА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА
ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ У ИГРАЧНИЦАМА И
НАПОЈНИЦАМА И О САДРЖИНИ МЕСЕЧНОГ ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ЗА
ПРИРЕЂИВАЊЕ ТИХ ИГАРА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 35/06);
83) ЧЛАНУ 2. ТАЧКА 7), ЧЛАНУ 5. ТАЧКА 8), ЧЛАНУ 7. ТАЧКА 10), ЧЛАНУ
18. ТАЧКА 13), ЧЛАНУ 20. СТАВ 2. ТАЧКА 4), ЧЛАНУ 22. ТАЧКА 8), ЧЛАНУ 23.
ТАЧКА 8) И ЧЛАНУ 25. ТАЧКА 7) У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖИНИ ЗАХТЕВА ЗА
РЕГИСТРОВАЊЕ ОЗНАКА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА И САДРЖИНИ ЗАХТЕВА
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТАТУСА ОВЛАШЋЕНОГ КОРИСНИКА ОЗНАКЕ
ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 93/10);
84) ЧЛАНУ 2. СТАВ 1. ТАЧКА 9) У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖИНИ И
ИЗГЛЕДУ ПОТВРДЕ О ВОЛОНТИРАЊУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ
92/10);
85) ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА
ЕВИДЕНЦИЈА ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА,
ТРГОВАЦА НА ВЕЛИКО И МАЛО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА, УВОЗНИКА И
ИЗВОЗНИКА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ
ПРОИЗВОДА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 114/05 И 118/07);
86) ЧЛАНУ 8. У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА
ПОДРУМАРСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 102/16);
87) ЧЛАНУ 8. ТАЧКА 12) И ЧЛАНУ 9. ТАЧКА 16) У ПРАВИЛНИКУ О
САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТАРА И ЕВИДЕНЦИОНИХ ЛИСТА О
ПРОИЗВОДЊИ, ОБРАДИ И ПРОМЕТУ ДУВАНА И ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 114/05);
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88) ЧЛАНУ 5. СТАВ 2. ТАЧКА 8) У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖИНИ И
НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И РЕГИСТРА ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ
ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 11/08);
89) ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА
РЕГИСТРА УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 32/16);
90) ЧЛАНУ 2. СТАВ 1. ТАЧКА 13) И ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О
САДРЖИНИ И НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА ПРОМЕТА ИЗДАВАЊЕМ
ФИСКАЛНОГ РАЧУНА, НАЧИНУ ОТКЛАЊАЊА ГРЕШКЕ У ЕВИДЕНТИРАЊУ
ПРОМЕТА ПРЕКО ФИСКАЛНЕ КАСЕ И О САДРЖИНИ И ВОЂЕЊУ КЊИГЕ
ДНЕВНИХ ИЗВЕШТАЈА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 140/04);
91) ЧЛАНУ 14. СТАВ 2, ЧЛАНУ 32. СТАВ 2. И ЧЛАНУ 46. СТАВ 2. У
ПРАВИЛНИКУ О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА У
ЛОВСТВУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 9/12);
92) ЧЛАНУ 3. ТАЧКА 3), ЧЛАНУ 7. ТАЧКА 3), ЧЛАНУ 11. ТАЧКА 3) И
ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА
ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ АКАТА, САДРЖИНИ МИШЉЕЊА У ПОСТУПКУ
ИЗДАВАЊА ВОДНИХ УСЛОВА И САДРЖИНИ ИЗВЕШТАЈА У ПОСТУПКУ
ИЗДАВАЊА ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 72/17);
93) ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА
ПРИЗНАВАЊЕ СОРТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА, КАО И ДОКУМЕНТАЦИЈИ
КОЈА СЕ УЗ ТАЈ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 53/10);
94) ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА
УПИС СТРАНЕ СОРТЕ ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ У РЕГИСТАР СОРТИ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 72/10);
95) ЧЛАНУ 3. СТАВ 1. ТАЧКА 6) У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖИНИ И
ОБРАСЦУ ПРИЈАВЕ ЗА УПОТРЕБУ У ЗАТВОРЕНИМ СИСТЕМИМА
ГЕНЕТИЧКИ
МОДИФИКОВАНИХ
ОРГАНИЗАМА,
НАЧИНУ
ЗАШТИТЕ
ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА ИЗ ПРИЈАВЕ, КАО И О САДРЖИНИ ПРИЈАВЕ ЗА
ОБНАВЉАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА УПОТРЕБУ У ЗАТВОРЕНИМ СИСТЕМИМА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 69/12);
96) ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖИНИ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС У
РЕГИСТАР ИСПЛАТИЛАЦА ПРИХОДА ПО ОСНОВУ ЕСТРАДНИХ ПРОГРАМА
ЗАБАВНЕ И НАРОДНЕ МУЗИКЕ И ДРУГИХ ЗАБАВНИХ ПРОГРАМА И
САДРЖИНИ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ИЗВОЂЕЊУ
ТИХ ПРОГРАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 139/04);
97) ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖИНИ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС У
РЕГИСТАР ПОСЛОДАВАЦА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 102/06);
98) ЧЛАНУ 5. СТАВ 1. ТАЧКА 10) У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖИНИ
РЕГИСТАРА, ПРИЈАВА И ЗАХТЕВА У ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ ТОПОГРАФИЈА
ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА, КАО И О ВРСТАМА ПОДАТАКА,
НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ И ОБЈАВЉИВАЊА ТОПОГРАФИЈА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 8/14);
99) ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА У ПРАВИЛНИКУ О САДРЖИНИ, ИЗГЛЕДУ И
НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 30/06 И 32/16);
100) ЧЛАНУ 16. СТАВ 5. И ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О ТЕХНИЧКИМ
И ФУНКЦИОНАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА И ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ
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АУТОМАТА И СТОЛОВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ,
БРОЈ 12/10);
101) ОБРАСЦУ
У
ПРАВИЛНИКУ
О
УПИСУ
У
РЕГИСТАР
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И ОБНОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ, КАО И О
УСЛОВИМА ЗА ПАСИВАН СТАТУС ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 17/13, 102/15, 6/16 И 46/17);
102) ЧЛАНУ 38. СТАВ 2. У ПРАВИЛНИКУ О УСЛОВИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ
ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ РАДИЈАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ, („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РСˮ, БР. 61/11 И 101/16);
103) ЧЛАНУ 13. СТАВ 1. ТАЧКА 3) И ЧЛАН 15. СТАВ 1. ТАЧКА 3) И
ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О УСЛОВИМА ЗА РАСПОДЕЛУ И КОРИШЋЕЊЕ
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И О НАЧИНУ
РАСПОДЕЛЕ ТИХ СРЕДСТАВА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 13/17 И 79/17);
104) ЧЛАНУ 6. СТАВ 1. У ПРАВИЛНИКУ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
ВОЂЕЊА РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА И РАСПОРЕД СРЕДСТАВА
СА ТИХ РАЧУНА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17,
114/17 И 36/18);
105) ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА У ПРАВИЛНИКУ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КВАЛИТЕТНА
ПРИПЛОДНА ГРЛА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 26/17, 20/18 И 34/18);
106) ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КРАВЕ
ДОЈИЉЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 46/15 И 26/18);
107) ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА У ПРАВИЛНИКУ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КРАВЕ ЗА
УЗГОЈ ТЕЛАДИ ЗА ТОВ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 36/17 И 25/18);
108) ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА ТОВ ЈУНАДИ,
ТОВ СВИЊА, ТОВ ЈАГЊАДИ И ТОВ ЈАРАДИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР.
111/15, 9/16 И 110/16);
109) ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ПО КОШНИЦИ
ПЧЕЛА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 33/15, 14/16 И 20/18);
110) ЧЛАНУ 14. СТАВ 3. У ПРАВИЛНИКУ О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА
ДОБИЈАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ АКЦИЗНЕ ДОЗВОЛЕ, НАЧИНУ И
КОНТРОЛИ ОТПРЕМАЊА И ДОПРЕМАЊА ПРОИЗВОДА У АКЦИЗНО
СКЛАДИШТЕ И О ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ У АКЦИЗНОМ СКЛАДИШТУ
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 41/09, 99/12, 64/13 И 67/15);
111) ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ
ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРЕМИЈУ
ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И
ЖИВОТИЊА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 61/17);
112) ОБРАСЦИМА У ПРАВИЛНИКУ О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ
ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РСˮ, БР. 28/13 И 36/14);
113) ОБРАСЦУ У ПРАВИЛНИКУ О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ
ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ЂУБРИВО („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 30/18);
114) ЧЛАНУ 15. СТАВ 1. ТАЧКА 7) У ПРАВИЛНИКУ О УСЛОВИМА,
САДРЖИНИ И НАЧИНУ ИЗДАВАЊА СЕРТИФИКАТА О ЕНЕРГЕТСКИМ
СВОЈСТВИМА ЗГРАДА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 69/12);
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115) ОБРАСЦИМА У ОДЛУЦИ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ПЛАЋАЊЕ,
ОДНОСНО НАПЛАТУ У РОБИ, ОДНОСНО УСЛУГАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РСˮ, БРОЈ 109/05);
116) ОБРАСЦИМА У ОДЛУЦИ О ОБРАСЦИМА ПРИЈАВА ПОДАТАКА ЗА
МАТИЧНУ ЕВИДЕНЦИЈУ О ОСИГУРАНИЦИМА И КОРИСНИЦИМА ПРАВА ИЗ
ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР.
118/03, 11/06, 54/10 - ДР. ПРОПИС);
117) ПРИЛОГУ У ОДЛУЦИ О УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА СЕ МОГУ
РЕПРОДУКОВАТИ НОВЧАНИЦЕ И КОВАНИ НОВАЦ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РСˮ, БРОЈ 18/11).
ЧЛАН 161.
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, ОСИМ:
1) ОДРЕДБЕ ЧЛ. 1. ДО 26, ЧЛ. 28. ДО 78, ЧЛ. 81. ДО 118, ЧЛ. 121. ДО
128, ЧЛ. 130. ДО 149, ЧЛ. 152. ДО 158. И ЧЛАНА 160. ОВОГ ЗАКОНА, КОЈЕ СЕ
ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ;
2) ОДРЕДБЕ ЧЛ. 129, 150. И 151. ОВОГ ЗАКОНА, КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ
ОД 1. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа - Влада
Обрађивач - Министарство привреде
2. Назив прописа
Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима
Draft law on changes and amendments to the Law on Companies
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број
83/08) (у даљем тексту: Споразум):
а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа,
/
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума,
/
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума,
/
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које
произлазе из наведене одредбе Споразума,
/
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске
уније.
Националним програмом за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА) који је
усвојен 17. новембра 2016. године, у оквиру поглавља 3.6 Способност
преузимања обавеза из чланства ЕУ/Право привредних друштава предвиђено
је да у циљу даље хармонизације прописа са прописима ЕУ, буде
припремљен Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним
друштвима.
Измењеним и допуњеним Законом о привредним друштвима извршиће се
усклађивање са Директивом 2005/56/EЗ о прекограничном спајању
друштава са ограниченом одговорношћу, а биће предвиђено и оснивање
европског друштва и Европске интересне групације у складу са Уредбом
2001/2157/ЕЗ
о статуту Европске
компаније
и
Уредбом Савета
1985/2137/ЕЗ о Европској економској интересној групацији (EEIG).
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима:
/
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености
са њима,
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-Директива (ЕУ) 2017/1132 Европског парламента и Савета од 14. јуна 2017.
године у oквиру које је кодификована Директива 2005/56/ЕЗ Европског
парламента и Савета од 26. октобра 2005. године;
- Уредба Савета (ЕЗ-а) бр. 2157/2001 од 8. октобра 2001. године о статуту
европског друштва – (СЕ)
- Уредба Савета 1985/2137/ЕЕЗ о Европској економској интересној групацији (
ЕЕИГ)
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенoст са њима,
/
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, треба навести
разлоге
/
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније.
До краја 2017. године
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана
4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).
/
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на
српски језик?
Не
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
Не
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и
њихово мишљење о усклађености.
Предлог закона послат Европској комисији.

1. Назив прописа Eвропске уније :

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа

Directive (EU) 2017/1132 of the European parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects 32017L1132
of company law (codification)
Директива (EУ) 2017/1132 Европског парламента и већа од 14.6.2017. године о одређеним аспектима права
друштава (кодификовани текст)
3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа: Влада
Обрађивач: Министарство привреде

4. Датум израде табеле:
18.05.2018.

5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске 6. Бројчане ознаке (шифре)
уније:
планираних прописа из базе
НПAA:
Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима,
2016-639
Draft of law on the amendments to the Law on companies

7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ:

а)

Одредб
а
пропис
а ЕУ

1

а1)

б)

Садржина одредбе

Одредбе
прописа
Р.С.

б1)

Садржина одредбе

Потпуно усклађено - ПУ, делимично усклађено - ДУ, неусклађено - НУ, непреносиво – НП

в)

г)

д)

Уск Разлози за делимичну
лађ
усклађеност,
Напомена о
ено
неусклађеност или
усклађености
ст1
непреносивост
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а)

а1)

б)

General provisions

118

This Chapter shall apply to mergers of
limited liability companies formed in
accordance with the law of a Member
State and having their registered office,
514a.1
central administration or principal place
of business within the Union, provided
at least two of them are governed by the
laws of different Member States
(hereinafter referred to as ‘cross-border
mergers’).

б1)

в)

Прекогранично припајање у смислу
овог закона је оно припајање у коме
учествују најмање два друштва, од
којих је најмање једно, друштво из
чл. 139. или 245. овог закона
регистровано
на
територији
Републике Србије и најмање једно, ПУ
друштво капитала основано на
територији друге државе чланице
Европске
уније
или
државе
потписнице Уговора о европском
економском простору (у даљем
тексту: државе чланице).

Definitions
119.1.a

For the purposes of this Chapter:

‘limited liability company’, hereinafter
referred to as ‘company’, means: (a) a
company of a type listed in Annex II; or
a company with share capital and having
legal personality, possessing separate
assets which alone serve to cover its
debts and that is subject, under the
119.1.b national law governing it, to conditions
concerning guarantees such as are
provided for by Section 2 of Chapter II
of Title I and Section 1 of Chapter III of
Title I for the protection of the interests

непреносиво

НП

непреносиво
НП

г)

д)

Предлог
члан 128
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а)

а1)

б)

б1)

в)

of members and others;

‘merger’ means an operation whereby:
(a) one or more companies, on being
dissolved without going into liquidation, 514a.1
transfer all their assets and liabilities to
another existing company, the acquiring
company, in exchange for the issue to
their members of securities or shares
119.2.a representing the capital of that other
company and, if applicable, a cash
payment not exceeding 10 % of the
nominal value, or, in the absence of a
nominal value, of the accounting par
514a.2
value of those securities or shares; or

two or more companies, on being
dissolved without going into liquidation, 514б.1
transfer all their assets and liabilities to a
company that they form, the new
119.2.b
company, in exchange for the issue to
their members of securities or shares
representing the capital of that new
company and, if applicable, a cash

Прекогранично припајање у смислу
овог закона је оно припајање у коме
учествују најмање два друштва, од
којих је најмање једно, друштво из
чл. 139. или 245. овог закона
регистровано
на
територији
Републике Србије и најмање једно,
друштво капитала основано на
територији друге државе чланице
Европске
уније
или
државе
потписнице Уговора о европском ПУ
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 у смислу
овог закона је оно спајање у коме
учествују најмање два друштва, од
којих је најмање једно, друштво из ПУ
чл. 139. или 245. овог закона
регистровано
на
територији
Републике Србије и најмање једно,

г)

д)
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а)

а1)
payment not exceeding 10 % of the
nominal value, or in the absence of a
nominal value, of the accounting par
value of those securities or shares; or

a company, on being dissolved without
going into liquidation, transfers all its
119.2.c assets and liabilities to the company
holding all the securities or shares
representing its capital.

б)

б1)

в)

г)

друштаво капитала основано на
територији друге државе чланице.
514б.2

514a.2

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.
Једно или више друштава из става 1.
овог члана припајају се другом
друштву преношењем на то друштво
целокупне имовине и обавеза, чиме ПУ
друштво које се припаја престаје да
постоји без спровођења поступка
ликвидације.

Пимењује се и код
припајања потпуно
зависног друштва

Further provisions concerning scope

120.1

Notwithstanding Article 119(2), this
Chapter shall also apply to cross-border
mergers where the law of at least one of
the Member States concerned allows the
cash payment referred to in Article
119(2)(a) and (b) to exceed 10 % of the
nominal value, or, in the absence of a
nominal value, of the accounting par
value of the securities or shares
representing the capital of the company

НП

Одредбе се односе на
државе чланице

д)

253

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

resulting from the cross-border merger

120.2

120.3

120.4

Member States may decide not to apply
this Chapter to cross-border mergers
involving a cooperative society even in
514в.1
the cases where the latter would fall
within the definition of a limited liability
company as laid down in Article 119(1).
This Chapter shall not apply to crossborder mergers involving a company the
object of which is the collective
investment of capital provided by the
public, which operates on the principle
of risk-spreading and the units of which
are, at the holders' request, repurchased
or redeemed, directly or indirectly, out 514в.2
of the assets of that company. Action
taken by such a company to ensure that
the stock exchange value of its units
does not vary significantly from its net
asset value shall be regarded as
equivalent to such repurchase or
redemption.
Member States shall ensure that this
Chapter does not apply to the company
or companies that are the subject of the
use of resolution tools, powers and
mechanisms provided for in Title IV of
Directive 2014/59/EU.

У прекограничном припајању и
спајању не могу учествовати задруге
ни када су према праву друге државе
ПУ
чланице основане као друштво
капитала.

У прекограничном припајању и
спајању не могу учествовати
друштва
за
управљање
ПУ
инвестиционим
фондовима
и
инвестициони фондови.

НП
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а)

121

122

122.a

а1)

б)

Conditions relating to cross-border
mergers
Save as otherwise provided in this
Chapter,
(a) cross-border mergers shall only be
possible between types of companies
which may merge under the national law
of the relevant Member States;
(b) a company taking part in a crossborder merger shall comply with the
provisions and formalities of the
national law to which it is subject. The 514в.3
laws of a Member State enabling its
national authorities to oppose a given
internal merger on grounds of public
interest…
Common draft terms of cross-border
mergers
514г.1
The management or administrative
organ of each of the merging companies
shall draw up the common draft terms of
a cross-border merger. The common
draft terms of a cross-border merger
514г.2
shall include at least the following
particulars:
the form, name and registered office of
the merging companies and those
514г.2.1
proposed for the company resulting from
the cross-border merger;

б1)

в)

Ако одредбама овога дела закона
ПУ
није другачије прописано, на
прекогранична припајања и спајања
сходно се примењују одредбе овог
закона које се односе на статусне
промене припајања и спајања.

Надлежни органи друштава која
учествују у припајању припремају
заједнички
нацрт
уговора
о
припајању.
ПУ
Заједнички
нацрт
уговора
припајању садржи нарочито:

о

1) правну форму, пословна имена и
регистрована седишта свих друштава ПУ
која учествују у припајању;

г)

д)
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а)

а1)

б)

б1)

в)

514г.2.2

2) податке о сразмери замене удела,
односно
акција
у
друштву
преносиоцу за уделе, односно акције ПУ
у друштву стицаоцу, као и висину
новчаног плаћања ако постоји;

the terms for the allotment of securities
or shares representing the capital of the
company resulting from the crossborder merger;

514г.2.3

3) начин преузимања удела, односно
акција у друштву стицаоцу и датум
од кога ти удели, односно акције дају ПУ
право учешћа у добити и све
појединости у вези тог права;

the likely repercussions of the crossborder merger on employment;

514г.2.5

5) очекиване последице припајања на
ПУ
запослене друштва преносиоца;

122.e

the date from which the holding of such
securities or shares representing the
company capital will entitle the holders 514г.2.3
to share in profits and any special
conditions affecting that entitlement;

3) начин преузимања удела, односно
акција у друштву стицаоцу и датум
од кога ти удели, односно акције дају ПУ
право учешћа у добити и све
појединости у вези тог права;

122.f

the date from which the transactions of
the merging companies will be treated
for accounting purposes as being those 514г.2.4
of the company resulting from the crossborder merger;

4) датум од кога се трансакције
друштва преносиоца сматрају, у
рачуноводствене сврхе,
трансакцијама обављеним у име
друштва стицаоца;

122.g

the rights conferred by the company
resulting from the cross-border merger
on members enjoying special rights or

6) права која друштво стицалац даје
члановима друштва који имају ПУ
посебна права, као и имаоцима

122.b

the ratio applicable to the exchange of
securities or shares representing the
company capital and the amount of any
cash payment;

122.c

122.d

514г.2.6

ПУ

г)

д)
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а)

а1)

б)

б1)

в)

on holders of securities other than shares
representing the company capital, or the
measures proposed concerning them;

других хартија од вредности,
односно мере које се у односу на та
лица предлажу;

122.h

any special advantages granted to the
experts who examine the draft terms of
the cross-border merger or to members
of the administrative, management,
supervisory or controlling organs of the
merging companies;

514г.2.7

7) све посебне погодности које се
одобравају члановима надлежних
органа из става 1. овог члана
друштава
која
учествују
у
ПУ
припајању, као и стручним лицима
која оцењују заједнички нацрт
уговора о припајању и сачињавају
извештаје о томе;

122.i

the statutes of the company resulting
from the cross-border merger;

514г.2.8

8) предлог одлуке о изменама и
допунама оснивачког акта, односно ПУ
статута друштва стицаоца;

122.j

where appropriate, information on the
procedures by which arrangements for
the involvement of employees in the
definition of their rights to participation 514г.2.9
in the company resulting from the crossborder merger are determined pursuant
to Article 133;

9)
ако
је
то
одговарајуће,
информације о поступцима којима се
одређују
услови
за
учешће
запослених
у
одлучивању
и
ПУ
остваривању других права у друштву
стицаоцу, у складу са прописима
којима се уређује учешће запослених
у одлучивању;

122.k

information on the evaluation of the
assets and liabilities which are
transferred to the company resulting
from the cross-border merger;

10) процену вредности имовине и
висине обавеза који се преносе на ПУ
друштво стицаоца и њихов опис, као
и начин на који се тај пренос врши

514г.2.10

г)

д)
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

друштву стицаоцу;

122.l

dates of the merging companies'
accounts used to establish the conditions 514г.2.11
of the cross-border merger.
Publication

The common draft terms of the crossborder merger shall be published in the
123.1.1 manner prescribed by the laws of each
514д.1
Member State in accordance with
Article 16 for each of the merging
companies at least one month before the
date of the general meeting which is to
decide thereon.
Any of the merging companies shall be
exempt from the publication
requirement laid down in Article 16 if,
for a continuous period beginning at
least one month before the date fixed for
123.1.2 the general meeting which is to decide
on the common draft terms of the crossborder merger and ending not earlier
than the conclusion of that meeting, it
makes the common draft terms of such
merger available on its website free of
charge for the public. Member States
shall not subject that exemption to any

11) датуме финансијских извештаја
који
представљају
основ
за ПУ
припајање.
Објављивање
Заједнички
нацрт
уговора
о
припајању друштво објављује на
својој интернет страници, ако је има ПУ
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.
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

requirements or constraints other than
those which are necessary in order to
ensure the security of the website and
the authenticity of the documents and
may impose such requirements or
constraints only to the extent that they
are proportionate in order to achieve
those objectives.
By way of derogation from the second
subparagraph, Member States may
require that publication be effected via
the central electronic platform referred
to in Article 16(5). Member States may
123.1.3 alternatively require that such
publication be made on any other
514д.1
website designated by them for that
purpose. Where Member States avail
themselves of one of those possibilities,
they shall ensure that companies are not
charged a specific fee for such
publication.
Where a website other than the central
electronic platform is used, a reference
giving access to that website shall be
published on the central electronic
123.1.4. platform at least one month before the
date fixed for the general meeting. That
reference shall include the date of
publication of the common draft terms
of cross-border merger on the website

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, ПУ
најкасније месец дана пре дана
одржавања седнице скупштине на
којој се доноси одлука о припајању.

НУ

Одредба дата као
могућност

д)

259

а)

а1)

б)

and shall be accessible to the public free
of charge. Companies shall not be
charged a specific fee for such
publication
The prohibition precluding the charging
of companies of a specific fee for
publication, laid down in the third and
123.1.5 fourth subparagraphs, shall not affect the
ability of Member States to pass on to
companies the costs in respect of the
central electronic platform.
Member States may require companies
to maintain the information for a
specific period after the general meeting
on their website or, where applicable, on
the central electronic platform or the
other website designated by the Member
123.1.6
State concerned. Member States may
determine the consequences of
temporary disruption of access to the
website or to the central electronic
platform, caused by technical or other
factors
For each of the merging companies and
subject to the additional requirements
imposed by the Member State to which
123.2
the company concerned is subject, the
514д.2
following particulars shall be published
in the national gazette of that Member
State:

б1)

в)

г)

неусклађено

НУ

Одредба дата као
могућност

неусклађено

НУ

Одредба дата као
могућност

Објављивање је у
Уз заједнички нацрт уговора о
Регистру привредних
припајању, објављују се и:
ПУ субјеката који се води
код Агенције за
привредне регистре

д)
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а)

а1)

б)

б1)

в)

514г.2.1

правну форму, пословна имена и
регистрована седишта свих друштава ПУ
која учествују у припајању;

514д.2.1

1) подаци о регистрима у којима су
уписана друштва која учествују у
ПУ
припајању и број под којим су та
друштва уписана у регистар;

an indication, for each of the merging
companies, of the arrangements made
for the exercise of the rights of creditors
and of any minority members of the
123.2.c
514д.2.2
merging companies and the address at
which complete information on those
arrangements may be obtained free of
charge.

2) обавештење повериоцима и
мањинским члановима друштава која
учествују у припајању о начину на
који је предвиђено да могу остварити
ПУ
своја права, као и о времену и месту
где могу, без накнаде, извршити
увид у документе и акте из члана
514г овог закона;

the type, name and registered office of
123.2.a
every merging company;
the register in which the documents
referred to in Article 16(3) are filed in
123.2.b
respect of each merging company, and
the number of the entry in that register;

Report of the management or
administrative organ

124

Извештај надлежног органа
друштва

514ђ

The management or administrative
organ of each of the merging companies
shall draw up a report intended for the
members explaining and justifying the
legal and economic aspects of the crossborder merger and explaining the
implications of the cross-border merger
for members, creditors and employees.

Надлежни орган сваког друштва које
је регистровано на територији ПУ
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.

The report shall be made available to the

3)

обавештење

члановима

г)

д)
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а)

а1)
members and to the representatives of
the employees or, where there are no
such representatives, to the employees
themselves, not less than one month
before the date of the general meeting
referred to in Article 126.
Where the management or
administrative organ of any of the
merging companies receives, in good
time, an opinion from the
representatives of their employees, as
provided for under national law, that
opinion shall be appended to the report.

б)

514д.2.3

514ж.1

Independent expert report

125.1

125.2

б1)

в)

друштва,представницима
запослених, односно запосленима, о
времену и месту где могу, без
накнаде, извршити увид у документ
из чл. 514ђ овог закона и
На скупштини сваког од друштава ПУ
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
ПУ
уговора о припајању.
Извештај ревизора о припајању

An independent expert report intended
for members and made available not less
than one month before the date of the
514е.1
general meeting referred to in Article
126 shall be drawn up for each merging
company. Depending on the law of each
Member State, such experts may be
natural persons or legal persons.

Свако појединачно друштво које
учествује у припајању именује
ревизора ради ревизије заједничког
ПУ
нацрта уговора о припајању, који
сачињава извештај о припајању,
најкасније месец дана пре дана
одржавања седнице скупштине на
којој се доноси одлука о припајању.

As an alternative to experts operating on
514е.2
behalf of each of the merging
companies, one or more independent
experts, appointed for that purpose at the

Ако надлежни орган друштва које је ПУ
регистровано у Републици Србији, а
које учествује у припајању, не

г)

д)
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а)

а1)

б)

в)

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.

joint request of the companies by a
judicial or administrative authority in the
Member State of one of the merging
companies or of the company resulting
from the cross-border merger or
approved by such an authority, may
examine the common draft terms of
cross-border merger and draw up a
single written report to all the members.
514е.3

514е.5

125.3

б1)

The expert report shall include at least
the particulars provided for in Article
96(2). The experts shall be entitled to
secure from each of the merging
514е.6
companies all information they consider
necessary for the discharge of their
duties.

Сва друштва која учествују у
припајању
могу
споразумно
именовати једног ревизора, који
сачињава заједнички извештај о
припајању из става 1. овог члана.
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
ПУ
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 ПУ
сразмера у складу са којом се врши
замена удела, односно акција
правична и примерена, као и

г)

д)
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а)

а1)

б)

б1)

в)

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.

125.4

Neither an examination of the common
draft terms of cross-border merger by
independent experts nor an expert report
514е.4
shall be required if all the members of
each of the companies involved in the
cross-border merger have so agreed.
Approval by the general meeting
After taking note of the reports referred
to in Articles 124 and 125, the general

Изузетно, извештај ревизора о
припајању не сачињава се ако се сви
чланови друштава која учествују у
ПУ
припајању изричито сагласе да се тај
извештај не сачињава.

Усвајање на скупштини
На скупштини сваког од друштава ПУ
која учествују у припајању, након

г)

д)

264

а)
126.1

126.2

126.3

а1)
meeting of each of the merging
companies shall decide on the approval
of the common draft terms of crossborder merger.

б)
514ж.1

The general meeting of each of the
merging companies may reserve the
right to make implementation of the
cross-border merger conditional on
express ratification by it of the
514ж.2
arrangements decided on with respect to
the participation of employees in the
company resulting from the cross-border
merger.
The laws of a Member State need not
require approval of the merger by the
general meeting of the acquiring
company if the conditions laid down in
Article 94 are fulfilled.
Pre-merger certificate

127.1

Each Member State shall designate the
court, notary or other authority
competent to scrutinise the legality of
the cross-border merger as regards that
part of the procedure which concerns
each merging company subject to its
national law.

б1)

в)

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
ПУ
хитним постизањем споразума о
начину учествовања запослених у
одлучивању у друштву стицаоцу.

НУ

Јавнобележничка исправа која
претходи регистрацији припајања
514з.1

г)

На
захтев
друштва
које
је
регистровано
на
територији ПУ
Републике Србије, а које учествује у
припајању, јавни бележник, у складу
са законом којим се уређује јавно
бележништво,
издаје

Одредба је дата као
могућност

д)

265

а)

а1)

б)

б1)

в)

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.
514з.2

127.2

127.3

In each Member State concerned the
authority referred to in paragraph 1 shall
issue, without delay to each merging
company subject to that State's national
law, a certificate conclusively attesting
to the proper completion of the premerger acts and formalities.

514з.3

If the law of a Member State to which a
merging company is subject provides for 514ж.3
a procedure to scrutinise and amend the
ratio applicable to the exchange of
securities or shares, or a procedure to
compensate minority members, without
preventing the registration of the crossborder merger, such procedure shall
only apply if the other merging
companies situated in Member States

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.

ПУ

Када је друштво са територије
Републике Србије друштво које се
припаја, а у поступку припајања
учествују друштва која имају
регистровано седиште у другим ПУ
државама чланицама у којима није
прописана
могућности
вођења
судских
поступака
испитивања
сразмере замене акција, односно
удела, као и судских поступака у

г)

д)
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а)

а1)

б)

which do not provide for such procedure
explicitly accept, when approving the
draft terms of the cross-border merger in
accordance with Article 126(1), the
possibility for the members of that
merging company to have recourse to
such procedure, to be initiated before the
court having jurisdiction over that
merging company. In such cases, the
authority referred to in paragraph 1 may
514ж.4
issue the certificate referred to in
paragraph 2 even if such procedure has
commenced. The certificate shall,
however, indicate that the procedure is
pending. The decision in the procedure
shall be binding on the company
resulting from the cross-border merger
and all its members.
Scrutiny of the legality of the crossborder merger

128.1

Each Member State shall designate the
court, notary or other authority
competent to scrutinise the legality of
the cross-border merger as regards that 514и.1
part of the procedure which concerns the
completion of the cross-border merger
and, where appropriate, the formation of
a new company resulting from the crossborder merger where the company
created by the cross-border merger is

б1)

в)

г)

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.

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

Окончање
прекограничног
припајања, односно
оснивање новог
друштва у Републици
Србији не мозе се
извршити у Регистру
привредних субјекта
пре него му се доставе
јавнобележничке
исправе да су све
радње и активноси у

д)
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а)

а1)

б)

са правом те државе, које не могу
бити старије од шест месеци од дана
њиховог издавања.

subject to its national law. The said
authority shall in particular ensure that
the merging companies have approved
the common draft terms of cross-border
merger in the same terms and, where
appropriate, that arrangements for
employee participation have been
determined in accordance with Article
133.

128.2

For the purpose of paragraph 1, each
merging company shall submit to the
authority referred to in paragraph 1 the
certificate referred to in Article 127(2)
within six months of its issue together
with the common draft terms of crossborder merger approved by the general
meeting referred to in Article 126

б1)

514и.1

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.

в)

г)
вези са припајањем
спроведене у складу са
законом, односно да су
испуњени сви
прописани услови за
припајање, као и
потврда државе
чланице у којој је
регистровано друштво
које учествује у
припајању о
испуњености услова за
прекогранично
припајање у складу са
правом те државе.

д)
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а)

а1)
Date on which the cross-border
merger takes effect

129

The law of the Member State to whose
jurisdiction the company resulting from
the cross-border merger is subject shall
determine the date on which the crossborder merger takes effect. That date
shall be after the scrutiny referred to in
Article 128 has been carried out.

б)

514и.4

514и.5

Registration

130

The law of each of the Member States to
514и.1
whose jurisdiction the merging
companies were subject shall determine,
with respect to the territory of that State,
the arrangements, in accordance with
Article 16, for publicising the
completion of the cross-border merger in
the public register in which each of the
companies is required to file documents.
The registry for the registration of the
company resulting from the cross-border
merger shall notify, through the system
of interconnection of registers
established in accordance with Article
22(2) and without delay, the registry in
which each of the companies was

б1)
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.

в)

ПУ

Регистрација припајања
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 ПУ
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

г)

д)
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а)

а1)

б)

required to file documents that the crossborder merger has taken effect. Deletion
of the old registration, if applicable,
shall be effected on receipt of that
notification, and not before.
514и.2

514и.3

б1)

в)

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.
Правне последице припајања

Consequences of a cross-border
merger
131.1

A cross-border merger carried out as
laid down in subpoints (a) and (c) of
point (2) of Article 119 shall, from the
date referred to in Article 129, have the
following consequences:

514ј.1

505.1

Правне последице припајања из
члана 505. овог закона производе ПУ
дејство даном ступања на снагу
припајања.
Правне последице статусне промене
наступају
даном
регистрације

г)

д)
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а)

а1)

б)

all the assets and liabilities of the
131.1.a company being acquired shall be
transferred to the acquiring company; .

505.1.1

the members of the company being
131.1.b acquired shall become members of the
acquiring company;

505.1.3

131.1.c

the company being acquired shall cease
to exist.

131.2

A cross-border merger carried out as
laid down in subpoint (b) of point 2
Article 119 shall, from the date referred
to in Article 129, have the following
consequences:

all the assets and liabilities of the
131.2.a merging companies shall be transferred
to the new company;

514a.2

б1)

в)

статусне промене у складу са
законом о регистрацији и то:
1) имовина и обавезе друштва
преносиоца прелазе на друштво
стицаоца, у складу са уговором о ПУ
статусној промени, односно планом
поделе;
3) чланови друштва преносиоца
постају чланови друштва стицаоца,
тако што се њихови удели, односно
акције замењују уделима, односно ПУ
акцијама у друштву стицаоцу, у
складу са уговором о статусној
промени, односно планом поделе;
Једно или више друштава из става 1.
овог члана припајају се другом
друштву преношењем на то друштво
целокупне имовине и обавеза, чиме ПУ
друштво које се припаја престаје да
постоји без спровођења поступка
ликвидације.

514м

Одредбе овог дела закона о
прекограничним
припајањима
ПУ
сходно
се
примењују
на
прекогранична спајања.ˮ

505.1.1

1) имовина и обавезе друштва
преносиоца прелазе на друштво
ПУ
стицаоца, у складу са уговором о
статусној промени, односно планом

г)

д)
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а)

а1)

the members of the merging companies
131.2.b shall become members of the new
company;

б)

505.1.3

б1)

в)

поделе;
3) чланови друштва преносиоца
постају чланови друштва стицаоца,
тако што се њихови удели, односно
акције замењују уделима, односно ПУ
акцијама у друштву стицаоцу, у
складу са уговором о статусној
промени, односно планом поделе;

131.2.c

the merging companies shall cease to
exist.

514б.2

Два или више друштава из става 1.
овог члана спајају се оснивањем
новог друштва преношењем на то
друштво целокупне имовине и ПУ
обавеза, чиме друштва која се спајају
престају да постоје без спровођења
поступка ликвидације.

131.3

Where, in the case of a cross-border
merger of companies covered by this
Chapter, the laws of the Member States
require the completion of special
formalities before the transfer of certain
514ј.2
assets, rights and obligations by the
merging companies becomes effective
against third parties, those formalities
shall be carried out by the company
resulting from the cross-border merger.

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
ПУ
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.

г)

д)

272

а)

а1)

б)
514в.3

131.4

The rights and obligations of the
merging companies arising from
contracts of employment or from
505.1.5
employment relationships and existing
at the date on which the cross-border
merger takes effect shall, by reason of
that cross-border merger taking effect,
be transferred to the company resulting
from the cross-border merger on the date
on which the cross-border merger takes
effect.

505.1.6

131.5

No shares in the acquiring company
shall be exchanged for shares in the
company being acquired held either:

514в.3

б1)

в)

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.
5)
права трећих лица,
која
представљају терете на уделима,
односно
акцијама
друштва
преносиоца које се замењују за
уделе, односно акције друштва
стицаоца прелазе на уделе, односно ПУ
акције које члан друштва преносиоца
стиче у друштву стицаоцу, као и на
потраживање новчане накнаде на
коју има право поред или уместо
замене за те акције, односно уделе у
складу са овим законом;
6) запослени у друштву преносиоцу
који су уговором о статусној
промени, односно планом поделе
распоређени у друштво стицаоца
настављају да раде у том друштву у
складу са прописима о раду;
Ако одредбама овога дела закона
није другачије прописано, на ПУ
прекогранична припајања и спајања
сходно се примењују одредбе овог

г)

д)
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а)

а1)

б)

б1)

в)

закона које се односе на статусне
промене припајања и спајања.
503.2

by the acquiring company itself or
131.5.a through a person acting in his or her
own name but on its behalf;

503.2.1

by the company being acquired itself or
131.5.b through a person acting in his or her
own name but on its behalf.

503.2.2

Поједностављени поступак
припајања

Simplified formalities

132.1

Where a cross-border merger by
acquisition is carried out by a company
which holds all the shares and other
securities conferring the right to vote at
general meetings of the company or
companies being acquired:
— Article 122(b), (c) and (e), Article
125 and Article 131(1)(b) shall not
apply,
— Article 126(1) shall not apply to the
company or companies being acquired.

Друштво стицалац не може да издаје
акције у замену за:
1) акције које друштво стицалац
поседује у друштву преносиоцу,
односно акције које за рачун ПУ
друштва стицаоца држи треће лице у
своје име;
2)
сопствене
акције
друштва
преносиоца, односно акције које за
ПУ
рачун друштва преносиоца држи
треће лице у своје име.

514к.1

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 ПУ
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

г)

д)
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а)

а1)

б)
514к.2

132.2

Where a cross-border merger by
acquisition is carried out by a company
which holds 90 % or more, but not all,
of the shares and other securities
conferring the right to vote at general
meetings of the company or companies
being acquired, reports by an
514к.3
independent expert or experts and the
documents necessary for scrutiny shall
be required only to the extent that the
national law governing either the
acquiring company or the company or
companies being acquired so requires, in
accordance with Chapter I of Title II

Employee participation

133

1. Without prejudice to paragraph 2, the
company resulting from the cross-border
merger shall be subject to the rules in
514л
force concerning employee
participation, if any, in the Member
State where it has its registered office.
2. However, the rules in force

б1)

в)

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 ПУ
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.
Запослени
у
друштвима
која
учествују
у
прекограничном
припајању имају право да учествују
у одлучивању у друштву стицаоцу ПУ
које је регистровано на територији
Републике Србије, у складу са
прописима којима се
уређује
учествовање
запослених
у

г)

д)
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а)

а1)

б)

concerning employee participation, if
any, in the Member State where the
company resulting from the cross-border
merger has its registered office shall not
apply, where at least one of the merging
companies has, in the six months prior
to the publication of the draft terms of
the cross-border merger as referred to in
Article 123, an average number of
employees that exceeds 500 and is
operating under an employee
participation system within the meaning
of point (k) of Article 2 of Directive
2001/86/EC, or where the national law
applicable to the company resulting
from the cross-border merger does not:
(a) provide for at least the same level of
employee participation as operated in
the relevant merging companies,
measured by reference to the proportion
of employee representatives amongst the
members of the administrative or
supervisory organ or their committees or
of the management group which covers
the profit units of the company, subject
to employee representation; or ….
Validity
134

A cross-border merger which has taken 514љ
effect as provided for in Article 129 may
not be declared null and void.

б1)

в)

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

ПУ

г)

д)
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а)

а1)

б)

б1)
Након ступања на снагу регистрације
припајања, ако је друштво стицалац
регистровано у Републици Србији,
регистрација припајања не може се
огласити ништавом.

в)

г)

д)
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1. Назив прописа Eвропске уније :

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа

Directive (EU) 2017/1132 of the European parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects 32017L1132
of company law (codification)
Директива (EУ) 2017/1132 Европског парламента и већа од 14.6.2017. године о одређеним аспектима права
друштава (кодификовани текст)
3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа: Влада
Обрађивач: Министарство привреде

4. Датум израде табеле:
18.05.2018.

5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске 6. Бројчане ознаке (шифре)
уније:
планираних прописа из базе
НПAA:
Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима,
2016-639
Draft of law on the amendments to the Law on companies

7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ:

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
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а)

Одредб
а
пропис
а ЕУ

3.1

2

а1)

б)

Садржина одредбе

Одредбе
прописа
Р.С.

The statutes or the instrument of
incorporation of a company shall always
give at least the following information:
(a) the type and name of the company;
(b) the objects of the company;
(c) where the company has no
authorised capital, the amount of the
subscribed capital;
(d) where the company has an
authorised capital, the amount thereof
and also the amount of the capital
subscribed at the time the company is
incorporated or is authorised to
commence business, and at the time of
any change in the authorised capital,
without prejudice to Article 14(e);
(e) in so far as they are not legally
determined, the rules governing the
number of, and the procedure for,
appointing members of the bodies
responsible
for
representing the
company vis-à-vis third parties,

б1)

в)

г)

д)

Садржина одредбе

Ускл
ађен
ост2

Разлози за
делимичну
усклађеност,
неусклађеност или
непреносивост

Напомена о
усклађености

У члану 265. став 1. тачка 1)
Члан
мења
се
и гласи:
Предлог
а
„1) податке о акционарима
који оснивају друштво, у складу са
80
чланом 9а овог закона, као и податак
о пребивалишту акционара;ˮ.

У члану 5. Предлога
је додат члан 9а.
ЗПДа којим се
прописује који
подаци о члановима
се региструју, а у
члану 80. Предлога
је допуњен члана
У тачки 5) тачка и запета
265. ЗПДа који
замењују се тачком, а слово „иˮ
брише се.
ПУ регулише обавезне
елементе
оснивачког акта
Тачка 6) брише се.
акционарских
друштава.Обе
одредбе су у
Члан 5.
потпуности у складу
са одредбом
После члана 9. додаје се
директиве
назив члана и члан 9а, који гласе:

5

„Подаци о лицима која се

Потпуно усклађено - ПУ, делимично усклађено - ДУ, неусклађено - НУ, непреносиво – НП

Преглед нове
одредбе
Садржај
оснивачког акта
Члан 265.
Оснивачк
и акт садржи:
1)
ПОДАТКЕ
О
АКЦИОНАРИМ
А
КОЈИ
ОСНИВАЈУ
ДРУШТВО, У
СКЛАДУ
СА
ЧЛАНОМ
9А
ОВОГ
ЗАКОНА, КАО
И ПОДАТАК О
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а)

а1)
administration,
management,
supervision or control of the company
and the allocation of powers among
those bodies;
(f) the duration of the company, except
where this is indefinite.

б)

б1)
региструју
Члан 9а

в)

г)

д)
ПРЕБИВАЛИШ
ТУ
АКЦИОНАРА;

Подаци о лицима за које по
овом закону постоји обавеза
регистрације, а који се региструју у
складу са законом о регистрацији су:

2)
пословно име и
седиште
друштва;

1) за домаће физичко лице лично име и јединствени матични
број;

3)
претежну
делатност
друштва;

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.”

4) укупан
износ новчаног
улога, односно
новчану
вредност и опис
неновчаног
улога сваког од
акционара који
оснивају
друштво,
рок
уплате, односно
уноса улога;
5)
податке
о
акцијама
које
уписује
сваки
акционар који

280

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
оснива друштво
и
то:
број
акција, њихову
врсту и класу,
њихову
номиналну
вредност,
односно
код
акција
без
номиналне
вредност
део
основног
капитала за који
су оне издате .

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

3.1.f

The statutes or the instrument of
incorporation of a company shall always
give at least the following information 6
of (f) the duration of the company,
except where this is indefinite.

После тачке 2) тачка се
замењује тачком и запетом и додаје
ПУ
се тачка 3), која гласи:
„3) у случају акционарског
друштва о томе одлуку донеси
скупштина
трочетвртинском
већином
гласова
присутних
акционара и та одлука буде у истом

Члан 10.
У Предлогу је само
прецизирана већина
за одлучивање о
времену трајања
друштва.У
потпуности је
Предлог, као и ЗПД
усклађен са
одредбом директиве

Друштво
се
може
основати
на
одређено
или
неодређено
време.
Сматра
се да је друштво
основано
на
неодређено
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а)

а1)

б)

б1)
року регистрована у складу са
законом о регистрацији.”

в)

г)

д)
време
ако
оснивачким
актом, односно
статутом
није
другачије
одређено.
Ако
оснивачким
актом односно
статутом
није
другачије
одређено,
друштво које је
основано
на
одређено време
може
продужити
време трајања
друштва
или
наставити
пословање као
друштво
основано
на
неодређено
време ако до
истека времена
на
које
је
основано,
односно
до
окончања
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
поступка
ликвидације у
складу са овим
законом:
1)
у
случају ортачког
друштва
и
командитног
друштва о томе
одлуку донесу
сви
ортаци,
односно
комплементари
једногласно и та
одлука буде у
истом
року
регистрована у
складу
са
законом
о
регистрацији;
2)
у
случају друштва
с ограниченом
одговорношћу о
томе
одлуку
донесе
скупштина
двотрећинском
већином гласова
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
свих
чланова
друштва и та
одлука буде у
истом
року
регистрована у
складу
са
законом
о
регистрацији.;
3)
У
СЛУЧАЈУ
АКЦИОНАРСК
ОГ ДРУШТВА
О
ТОМЕ
ОДЛУКУ
ДОНЕСИ
СКУПШТИНА
ТРОЧЕТВРТИН
СКОМ
ВЕЋИНОМ
ГЛАСОВА
ПРИСУТНИХ
АКЦИОНАРА
И ТА ОДЛУКА
БУДЕ
У
ИСТОМ РОКУ
РЕГИСТРОВАН
А У СКЛАДУ
СА ЗАКОНОМ
О
РЕГИСТРАЦИЈ
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
И.

4.1.j

The following information at least shall
appear in either the statutes or the
instrument of incorporation or a separate
document published in accordance with
the procedure laid down in the laws of
each Member State in accordance with
11
Article 16: (j) the total amount, or at
least an estimate, of all the costs payable
by the company or chargeable to it by
reason of its formation and, where
appropriate, before the company is
authorised to commence business;

Члан 16
Друштво може
члановима
извршити
повраћај
трошкова у вези
са
оснивањем
друштва
У Предлогу је само искључиво ако
прецизирано да се и је то предвиђено
оснивачким
подаци о
актом
ИЛИ
У члану 16. ст. 1. и 2. после
трошковима
СТАТУТОМ.
речи: „оснивачким актомˮ додају се ПУ оснивања могу
речи: „или статутомˮ.
навести или у
У случају
оснивачком акту
из става 1. овог
или у статуту
члана
друштва.
оснивачким
актом
ИЛИ
СТАТУТОМ се
мора одредити
или проценити
износ
тих
трошкова.
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
Члан 33.

9.3

If national law provides that authority to
represent a company may, in derogation
from the legal rules governing the
subject, be conferred by the statutes on a
single person or on several persons
acting jointly, that law may provide that
such a provision in the statutes may be 19
relied on as against third parties on
condition that it relates to the general
power of representation; the question
whether such a provision in the statutes
can be relied on as against third parties
shall be governed by Article 16.

У члану 33. став 3. после
Прецизирано је
речи: „у видуˮ додају се речи:
ПУ заједничко
„заједничког заступања, односноˮ.
заступање.

Заступник
је
дужан
да
поступа
у
складу
са
ограничењима
својих
овлашћења која
су
утврђена
актима друштва
или
одлукама
надлежних
органа друштва.
Ограниче
ња овлашћења
заступника не
могу
се
истицати према
трећим лицима.
Изузетно
од става 2. овог
члана,
ограничења
овлашћења
заступника
у
виду
ЗАЈЕДНИЧКОГ
ЗАСТУПАЊА,
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
ОДНОСНО
обавезног
супотписа могу
се
истицати
према
трећим
лицима, ако су
регистрована у
складу
са
законом
о
регистрацији.

10

In all Member States whose laws do not
provide for preventive administrative or
judicial control, at the time of formation
of a company, the instrument of
7
constitution, the company statutes and
any amendments to those documents
shall be drawn up and certified in due
legal form.

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”.

Члан 11.

Оснивачки акт
је
Прецизирана је
конститутивни
могућност овере
акт
друштва
оснивачког акта
који
има
форму
електронским
о
потписом оснивача одлуке
оснивању
ако
на оснивачком акту
ПУ који је сачињен као друштво оснива
После става 2. додају се ст. 3.
једно лице или
електронски
и 4. који гласе:
уговора
о
документ, чиме се
оснивању
ако
стварају услови за
„Оверу
потписа
на
друштво оснива
покретање
оснивачком акту, ако је реч о
више лица.
електронске
дигитализованом документу, може
регистрације.
да
замени
електронски
Прилико
квалификовни потпис овлашћеног
м
оснивања
лица надлежног органа јединице
друштва,
локалне самоуправе или лица које је
потписи
на
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а)

а1)

б)

б1)
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.
Досадашењи став 6. који
постаје став 8. мења се и гласи:
„Оснивачки акт и статут,
осим ако није реч о електронским
документима, сачињавају се у
писаној форми и региструју се у
складу са законом о регистрацији.

в)

г)

д)
оснивачком акту
оверавају се у
складу
са
законом којим
се уређује овера
потписа, С ТИМ
ДА
ОВЕРУ
ПОТПИСА,
АКО ЈЕ РЕЧ О
ЕЛЕКТРОНСК
ОМ
ДОКУМЕНТУ,
ЗАМЕЊУЈЕ
КВАЛИФИКОВ
АНИ
ЕЛЕКТРОНСК
И
ПОТПИС
ЧЛАНОВА
ДРУШТВА,
ОСИМ АКО ТО
НИЈЕ
У
СУПРОТНОСТ
И
СА
ПРОПИСИМА
КОЈИМА
СЕ
УРЕЂУЈЕ
ПРОМЕТ
НЕПОКРЕТНО
СТИ.
ОВЕРУ
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
ПОТПИСА НА
ОСНИВАЧКОМ
АКТУ, АКО ЈЕ
РЕЧ
О
ДИГИТАЛИЗО
ВАНОМ
ДОКУМЕНТУ,
МОЖЕ
ДА
ЗАМЕНИ
ЕЛЕКТРОНСК
И
КВАЛИФИКОВ
НИ
ПОТПИС
ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА
НАДЛЕЖНОГ
ОРГАНА
ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ИЛИ
ЛИЦА
КОЈЕ
ЈЕ
ОВЛАШЋЕНО
ЗА
ОВЕРУ
ПОТПИСА,
РУКОПИСА И
ПРЕПИСА
У
СКЛАДУ
СА
ЗАКОНОМ
КОЈИМ
СЕ
УРЕЂУЈЕ
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
ОВЕРА
ПОТПИСА,
РУКОПИСА И
ПРЕПИСА.
ЛИЦЕ ИЗ
СТАВА
3.
ОВОГ ЧЛАНА
УТВРЂУЈЕ
ИДЕНТИТЕТ
ПОТПИСНИКА
ДОКУМЕНТА
КОЈИ
СЕ
ДИГИТАЛИЗУЈ
Е, У СКЛАДУ
СА ЗАКОНОМ
КОЈИМ
СЕ
УРЕЂУЈЕ
ОВЕРА
ПОТПИСА,
РУКОПИСА И
ПРЕПИСА.
У
ортачком
друштву,
командитном
друштву
и
друштву
с
ограниченом
одговорношћу
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
оснивачким
актом се уређује
управљање
друштвом
и
друга питања у
складу са овим
законом за сваку
поједину правну
форму друштва.
Акциона
рско
друштво
поред
оснивачког акта
има и статут
којим се уређује
управљање
друштвом
и
друга питања у
складу са овим
законом,
ако
посебним
законом
није
другачије
прописано.
Лице које
накнадно
приступи
друштву
оснивачки акт
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
друштва,
односно статут
друштва
обавезује
од
дана
стицања
својства члана
друштва
у
складу са овим
законом.
ОСНИВ
АЧКИ АКТ И
СТАТУТ,
ОСИМ
АКО
НИЈЕ РЕЧ О
ЕЛЕКТРОНСК
ИМ
ДОКУМЕНТИ
МА,
САЧИЊАВАЈУ
СЕ У ПИСАНОЈ
ФОРМИ
И
РЕГИСТРУЈУ
СЕ У СКЛАДУ
СА ЗАКОНОМ
О
РЕГИСТРАЦИЈ
И.

Member States shall take the measures
14.1.d.i required
to
ensure
compulsory 19
disclosure by companies of at least the

У члану 33. став 3. после ПУ Прецизирно је
речи: „у видуˮ додају се речи:
заједничко

Члан 33.
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а)

а1)
following documents and particulars:
(d) the appointment, termination of
office and particulars of the persons who
either as a body constituted pursuant to
law or as members of any such body:
(i) are authorised to represent the
company in dealings with third parties
and in legal proceedings; it shall be
apparent from the disclosure whether the
persons authorised to represent the
company may do so alone or are
required to act jointly;

б)

б1)
„заједничког заступања, односноˮ.

в)

г)

д)

заступање, а подаци
о заступницима и
њиховим
ограничењима су и
даље предмет
регистрације и у том
делу је Предлог, као
и зпд у потпуности
у складу са
одредбом
директиве.

Заступни
к је дужан да
поступа
у
складу
са
ограничењима
својих
овлашћења која
су
утврђена
актима друштва
или
одлукама
надлежних
органа друштва.
Ограниче
ња овлашћења
заступника не
могу
се
истицати према
трећим лицима.
Изузетно
од става 2. овог
члана,
ограничења
овлашћења
заступника
у
виду
ЗАЈЕДНИЧКОГ
ЗАСТУПАЊА,
ОДНОСНО
обавезног
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
супотписа могу
се
истицати
према
трећим
лицима, ако су
регистрована у
складу
са
законом
о
регистрацији.
Члан 14.
Ништаво
ст
оснивачког
акта
утврђује
надлежни суд.

14.1.i

Member States shall take the measures
required
to
ensure
compulsory
disclosure by companies of at least the
9
following documents and particulars:
(i) any declaration of nullity of the
company by the courts;

Прецизирно је да се
пресуда којом се
У члану 14. став 3. после речи:
утврђује ништавост
„радиˮ додају се речи: „регистрације ПУ
оснивачког акта
иˮ.
доставља регистру
ради регистрације.

Ако
разлози
ништавости не
буду отклоњени
до
закључења
главне расправе,
суд ће пресудом
утврдити
ништавост
оснивачког акта.
Ако
је
привредно
друштво
регистровано,
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
пресуду којом се
утврђује
ништавост
оснивачког акта
друштва суд по
правноснажност
и
доставља
регистру
привредних
субјеката, ради
РЕГИСТРАЦИЈ
Е И покретања
поступка
принудне
ликвидације
друштва
у
складу са овим
законом.
Ништаво
ст
оснивачког
акта
друштва
нема дејство на
правне послове
друштва
са
савесним
трећим лицима.
Команди
тори,
чланови
друштва
с
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
ограниченом
одговорношћу и
акционари
дужни су да
уплате, односно
унесу уписани
капитал
и
изврше
друге
обавезе преузете
према друштву,
у мери у којој је
то
потребно
ради измирења
обавеза друштва
према савесним
трећим лицима.
Ортаци и
комплементари
одговарају
солидарно
и
неограничено за
обавезе друштва
према савесним
трећим лицима.

16.1

In each Member State, a file shall be
opened in a central, commercial or
2
companies register (‘the register’), for
each of the companies registered therein.

У члану 3. после речи:
У члану 2. Предлога
Члан 3.
„регистрацијом” додају се речи: „у
је само прецизирано
Регистар привредних субјеката”, а ПУ да се регистрација
Друштво
речи: „привредних субјеката” бришу
стиче
својство
привредних
се.
правног
лица
субјеката врши у
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)
Регистру
привредних
субјеката.
Регистар се као
централизована,
електронска база
података о
привредним
субјектима води у
оквиру Агенције за
привредне регистре
почев од 2005.
године.

16.3.2

Member States shall ensure that the
filing by companies, as well as by other
persons and bodies required to make or
assist in making notifications, of all
documents and particulars which are
required to be disclosed pursuant to
7
Article 14 is possible by electronic
means. In addition, Member States may
require all, or certain categories of,
companies to file all, or certain types of,
such documents and particulars by
electronic means.

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 ПУ
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

д)
регистрацијом У
РЕГИСТАР
ПРИВРЕДНИХ
СУБЈЕКАТА у
складу
са
законом којим
се
уређује
регистрација (у
даљем тексту:
закон
о
регистрацији).
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

да
замени
електронски
квалификовни потпис овлашћеног
лица надлежног органа јединице
локалне самоуправе или 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.
Досадашењи став 6. који
постаје став 8. мења се и гласи:
„Оснивачки акт и статут,
осим ако није реч о електронским
документима, сачињавају се у
писаној форми и региструју се у
складу са законом о регистрацији.

29.1

Documents and particulars relating to a
branch opened in a Member State by a
143
company of a type listed in Annex II,
which is governed by the law of another

Члан 569. мења се и гласи:
„Члан 569.

Уводи се обавеза
ПУ регистрације
домаћих огранака из

Регистрација
огранка
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а)

а1)
Member State, shall be disclosed
pursuant to the law of the Member State
of the branch, in accordance with Article
16.

б)

б1)
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

в)

г)

д)

потребе
усклађивања са
домаћим пореским
прописима и
прописима који
реглишу пензионо и
здравствено
осигурање.

Члан 569.
ОГРАНА
К ДОМАЋЕГ И
СТРАНОГ
ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА
РЕГИСТРУЈЕ
СЕ У СКЛАДУ
СА ЗАКОНОМ
О
РЕГИСТРАЦИЈ
И.
У
РЕГИСТРУ СЕ
РЕГИСТРУЈУ
ПРОМЕНЕ
ПОДАТАКА И
ПРЕСТАНАК,
ОДНОСНО
БРИСАЊЕ
ОГРАНКА ИЗ
РЕГИСТРА, У
СКЛАДУ
СА
ЗАКОНОМ
О
РЕГИСТРАЦИЈ
И.
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
Члан 573.

У члану 573. став 3. после
тачке 8) тачка се замењује тачком и
запетом и додаје се тачка 9), која
гласи:

30.1.g

The compulsory disclosure provided for
in Article 29 shall cover the following
documents and particulars only: (g) the 146
accounting documents in accordance
with Article 31;

„9)
адресу
електронске поште.ˮ

за

пријем

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

ПУ

Огранак
страног
привредног
друштва
је
његов издвојени
организациони
део преко кога
то
друштво
обавља
делатност
у
Републици
Србији у складу
са законом.
На
делатности
огранка страног
привредног
друштва сходно
се
примењују
одредбе члана 4.
овог закона.
Одлука о
образовању
огранка из става
1. овог члана
садржи
нарочито:
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
1)
и
огранка;

назив
адресу

2)
претежну
делатност
огранка;
3) лично
име,
односно
пословно
име
заступника
огранка и обим
овлашћења
заступника;
4) назив
и
седиште
регистра у ком
је
оснивач
огранка
регистрован;
5) назив,
правну форму и
седиште
оснивача
огранка;
6)
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
матични/региста
рски
број
оснивача
огранка;
7) лично
име,
односно
пословно
име
заступника
оснивача
огранка;
8)
податак
о
регистрованом
капиталу
оснивача, ако се
према
праву
државе у којој је
регистрован
оснивач такав
податак
региструје. ;
9)
АДРЕСУ
ЗА
ПРИЈЕМ
ЕЛЕКТРОНСКЕ
ПОШТЕ.
ПРИЛИК
ОМ
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
РЕГИСТРАЦИЈ
Е ОГРАНКА ИЗ
СТАВА
1.
ОВОГ ЧЛАНА
РЕГИСТРУЈУ
СЕ
ПОДАЦИ
ИЗ СТАВА 3.
ОВОГ ЧЛАНА
И
ФИНАНСИЈСК
И ИЗВЕШТАЈИ
ОСНИВАЧА
АКО
СУ
САСТАВЉЕНИ
, ПОДВРГНУТИ
РЕВИЗИЈИ
И
ОБЕЛОДАЊЕН
И НА ОСНОВУ
ПРАВА
ДРЖАВЕ
ПО
КОЈЕМ
ОСНИВАЧ
ИМА
ТУ
ОБАВЕЗУ.

31

The compulsory disclosure provided for
by Article 30(1)(g) shall be limited to
the accounting documents of the
146.3
company as drawn up, audited and
disclosed pursuant to the law of the
Member State by which the company is

Став 4. мења се и гласи:
„Приликом регистрације огранка из
става 1. овог члана региструју се
ПУ
подаци из става 3. овог члана и
финансијски извештаји оснивача ако
су састављени, подвргнути ревизији

Члан 573.став 4.
ПРИЛИКОМ
РЕГИСТРАЦИЈ
Е ОГРАНКА ИЗ
СТАВА 1.
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а)

50.1

а1)

б)

б1)

в)

г)

governed in accordance with Directive
2006/43/EC of the European Parliament
and of the Council (1) and Directive
2013/34/EU.

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

Member States may decide not to apply
Article 49(1), (2) and (3) where, upon a
decision of the administrative or
management
body,
transferable
securities as defined in point 44 of 26
Article 4(1) of Directive 2014/65/EU of
the European Parliament and of the
Council
(1)
or
money-market
instruments as defined in point 17 of

И са наведеном
изменом којом се
Вредност неновчаног улога
прецизира начин
из става 1. овог члана утврђује се
утврђивања цене
ПУ
као пондерисана просечна цена тих
хартије од
хартија од вредности, односно
вредности, одредба
инструмената
тржишта
новца
члана 57. је у
остварена на регулисаном тржишту,
потпуности
односно мултилатералној трговачкој
усаглашена са
Члан 57. став 2.:

д)
ОВОГ ЧЛАНА
РЕГИСТРУЈУ
СЕ ПОДАЦИ
ИЗ СТАВА 3.
ОВОГ ЧЛАНА
И
ФИНАНСИЈСК
И ИЗВЕШТАЈИ
ОСНИВАЧА
АКО СУ
САСТАВЉЕН,
ПОДВРГНУТИ
РЕВИЗИЈИ И
ОБЕЛОДАЊЕН
И НА ОСНОВУ
ПРАВА
ДРЖАВЕ ПО
КОЈЕМ
ОСНИВАЧ
ИМА ТУ
ОБАВЕЗУ.
Члан 57.
Ако
неновчани улог
чине хартије од
вредности или
инструменти
тржишта новца,
вредност
тог
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а)

а1)
Article 4(1) of that Directive are
contributed as consideration other than
in cash, and those securities or moneymarket instruments are valued at the
weighted average price at which they
have been traded on one or more
regulated markets as defined in point 21
of Article 4(1) of that Directive during a
sufficient period, to be determined by
national law, preceding the effective
date of the contribution of the respective
consideration other than in cash.
However, where that price has been
affected by exceptional circumstances
that would significantly

б)

б1)
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

в)

г)

д)

одредбом директиве улога утврђује
се најкасније 60
дана пре дана
уноса
тог
неновчаног
улога
у
друштво.
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
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
периоду од шест
месеци
који
претходи дану
утврђивања ове
вредности, под
условом да је:
1) 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;
2)У
НАЈМАЊЕ ТРИ
МЕСЕЦА ТОГ
ПЕРИОДА
ТРГОВАЛО
ВИШЕ ОД 1⁄3
ТРГОВАЧКИХ
ДАНА
НА
МЕСЕЧНОМ
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
НИВОУ
УЗ
ОСТВАРЕНИ
ОБИМ
ТРГОВАЊА
КОЈИ
ЈЕ
ИЗНОСИО
НАЈМАЊЕ
0,05%
УКУПНОГ
БРОЈА
ИЗДАТИХ
ХАРТИЈА ОД
ВРЕДНОСТИ,
ОДНОСНО
ИНСТРУМЕНА
ТА ТРЖИШТА
НОВЦА.
Ако нису
испуњени
услови из става
2. овог члана
или ако су у
периоду од дана
утврђивања
вредности
из
става 1. овог
члана до дана
уноса
неновчаног
улога у друштво
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
наступиле
околности које
значајно мењају
вредност
тог
неновчаног
улога, друштво
је у обавези да
изврши процену
његове
вредности
у
складу
са
чланом 51. овог
закона.
Ако
друштво
не
поступи
у
складу са ставом
3. овог члана,
чланови
друштва
који
имају уделе или
акције
који
представљају
најмање
5%
основног
капитала
друштва имају
право да до
истека рока од
90 дана од дана
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
уноса
неновчаног
улога у друштво
захтевају
да
надлежни суд у
ванпарничном
поступку утврди
вредност
тог
неновчаног
улога.
Друштво
може одлучити
да
вредност
неновчаног
улога из става 1.
овог
члана
утврди
проценом
у
складу
са
чланом 51. овог
закона и када су
испуњени
услови из става
2. овог члана.

51.1

Where consideration other than in cash
as referred to in Article 50 is provided
without an experts' report as referred to
27
in Article 49(1), (2) and (3), in addition
to the requirements set out in point (h)
of Article 4 and within one month of the

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

Одредба само
ПУ прецизира начин
регистрације

Члан 58. став 2.
Потврда
из става 1. овог
члана региструје
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

се у складу са
законом
о
регистрацији.

effective date of the asset contribution, a
declaration containing the following
shall be published: (a) a description of
the consideration other than in cash at
issue; (b) its value, the source of this
valuation and, where appropriate, the
method of valuation; (c) a statement
whether the value arrived at corresponds
at least to the number, to the nominal
value or, where there is no nominal
value, the accountable par and, where
appropriate, to the premium on the
shares to be issued for such
consideration; and (d) a statement that
no new qualifying circumstances with
regard to the original valuation have
occurred.

92.1

Draft terms of merger shall be published
in the manner prescribed by the laws of
the Member States in accordance with
Article 16, for each of the merging 122.1
companies, at least one month before the
date fixed for the general meeting which
is to decide thereon.

д)

Како је у наведеној
одредби директиве
предвиђено да се
Члан 119.
нацрт објављује у
непрекидном
У члану 495. став 1. речи:
трајању од најмање
„месец данаˮ замењују се речима: ПУ 30 дана, продужење
„60 данаˮ.
рока са ранијих 30
дана, на 60 за објаву
нацрта пре седнице
скупштине је у
потпуности у складу
са одредбом

Обавеза
објављивања
Члан 495.
Нацрт
уговора
о
статусној
промени,
односно нацрт
плана
поделе
друштво
објављује
на
својој интернет
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)
директиве.

Прецизира се време
регистрације
статусне промене
У члану 504. став 1. после
код оба друштва
речи: „преносиоцаˮ додају се запета
и речи: „након ступања на снагу ПУ учесника, па се
предвиђа да се
уговора о статусној промени,
регистрација врши
односно плана поделеˮ.
након ступања на
снагу уговора о
Став 2. мења се и гласи:
статусној промени и
Члан 122.

104.1

A merger shall be publicised in the
manner prescribed by the laws of each
Member State, in accordance with
Article 16, in respect of each of the
merging companies.

126.

д)
страници, ако је
има, и доставља
регистру
привредних
субјеката ради
објављивања на
интернет
страници
тог
регистра
најкасније
60
ДАНА пре дана
одржавања
седнице
скупштине
на
којој се доноси
одлука
о
статусној
промени.

Члан 504.
Регистра
ција
статусне
промене врши
се у складу са
законом
о
регистрацији у
односу
на
друштво
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а)

а1)

б)

б1)
„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 4.
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.

в)

г)

д)

исплате несагласних стицаоца и у
акционара, уколико односу
на
их је било
друштво
преносиоца,
НАКОН
СТУПАЊА НА
СНАГУ
УГОВОРА
О
СТАТУСНОЈ
ПРОМЕНИ,
ОДНОСНО
ПЛАНА
ПОДЕЛЕ.
РЕГИСТ
РАЦИЈА
СТАТУСНЕ
ПРОМЕНЕ НЕ
МОЖЕ
СЕ
ВРШИТИ ПРЕ
ИСПЛАТЕ
НЕСАГЛАСНИ
Х
ЧЛАНОВА
ДРУШТВА
КОЈЕ
УЧЕСТВУЈЕ У
СТАТУСНОЈ
ПРОМЕНИ.
ЛИЦА
ИЗ ЧЛАНА 474.
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
СТАВ 4. ОВОГ
ЗАКОНА
ПИСАНОМ
ИЗЈАВОМ
ПОТВРЂУЈУ
ДА
СУ
ИСПЛАЋЕНИ
СВИ
НЕСАГЛАСНИ
ЧЛАНОВИ
ДРУШТВА
КОЈЕ
УЧЕСТВУЈЕ У
СТАТУСНОЈ
ПРОМЕНИ,
ОДНОСНО ДА
НИЈЕ
БИЛО
НЕСАГЛАСНИ
Х
ЧЛАНОВА
ДРУШТВА.
Повећањ
е,
односно
смањење
основног
капитала
настало
као
резултат
статусне
промене
региструје се у
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
складу
са
законом
о
регистрацији.
Ако
друштво
престаје
да
постоји
као
резултат
статусне
промене, оно се
брише
из
регистра
привредних
субјеката
у
складу
са
законом
о
регистрацији.

No shares in the acquiring company shall be
exchanged for shares in the company being
acquired held either: (a) by the acquiring
105.2.1
company itself or through a person acting in
125.
his own name but on its behalf; or (b) by the
105.2.2 company being acquired itself or through a
person acting in his own name but on its
behalf.

У члану 503. став 1. после
тачке 2) додају се тачка и запета и
тачка 3), која гласи:
„3) које једно друштво
преносилац поседује у другом
друштву преносиоцу.ˮ

Стицање удела,
односно акција у
друштву
стицаоцу,
односно повећање
капитала
истовремено и по
основу припајања
матичног
друштва и
његовог зависног
друштва
представља
стварање
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
привидног
капитала у
друштву
стицаоцу, јер је
вредност имовине
и основног
капитала зависног
друштва већ
исказана у
пословним
књигама његовог
матичног
друштва, те је
потребно
институт забране
прописан
одредбом члана
503. проширити и
на на наведену
ситуацију.
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1. Назив прописа Eвропске уније :

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа

Council regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute for a European company (SE) of 8 October 2001

32001R2157

Уредба већа (ЕЗ) бр. 2157/2001 о Статуту европског друштва (SE) од 8. октобра 2001. године
3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа: Влада
Обрађивач: Министарство привреде

4. Датум израде табеле:
18.05.2018.

5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске 6. Бројчане ознаке (шифре)
уније:
планираних прописа из базе
НПAA:
Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима,
2016-639
Draft of law on the amendments to the Law on companies
7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ:

а)

Одредб
а
пропис
а ЕУ

1.1
3

а1)

б)

Садржина одредбе

Одредбе
прописа
Р.С.

A company may be set up within the
territory of the Community in the form

577a

б1)

в)

Садржина одредбе

Усклађ
еност3

У Републици Србији може се основати
Европско
акционарско
друштво

ПУ

Потпуно усклађено - ПУ, делимично усклађено - ДУ, неусклађено - НУ, непреносиво – НП

г)

д)

Разлози за делимичну
усклађеност,
Напомена о
неусклађеност или усклађености
непреносивост

Предлог
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а)

а1)

б)

of a European public limited-liability
company (Societas Europaea or SE) on
the conditions and in the manner laid
down in this Regulation.

The capital of an SE shall be divided
into shares. No shareholder shall be
liable for more than the amount he has
subscribed.

An SE shall have legal personality.

г)

д)
члан 149

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.

245.1

1.3

в)

(Societas Europea).

577б

1.2

б1)

577в.1

На питања која нису прописана
одредбама овог дела закона, примењују
се одредбе овог закона које се односе на
акционарско друштво.

Акционарско друштво је друштво чији
је основни капитал подељен на акције
које има један или више акционара који
не одговарају за обавезе друштва, осим
у случају из члана 18. овог закона.

Европско друштво које се оснива на
територији Републике Србије стиче
својство правног лица регистрацијом у

ПУ

ПУ

Усклађено је
и са чланом
245.1 ЗПД-а
који се
односи на
акционарска
друштва
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

регистар привредних субјеката у складу
са законом о регистрацији.

1.4

Employee involvement in an SE shall be
governed by the provisions of Directive
2001/86/EC.

НП

577г.1

2.1

Public limited-liability companies such
as referred to in Annex I, formed under
the law of a Member State, with
registered offices and head offices
within the Community may form an SE
by means of a merger provided that at
least two of them are governed by the
577г.1.1
law of different Member States.

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
Европске уније или државе потписнице
Уговора о европском економском
простору (у даљем тексту: државе
чланице), при чему се:
(1) једно
друштава

или више акционарских
припајају
акционарском

ПУ

Није предмет
регулације
ЗПДа, већ ће
се регулисати
у
оквиру
законодавств
а којим се
уређују
питања
у
вези
са
радним
односима
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а)

а1)

б)

577г.1.1.1

б1)

в)

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;

577г.1.1.2

2.2.a.b

Public and private limited-liability 577г.1.2
companies such as referred to in
Annex II, formed under the law of a 577г.1.2.1
Member State, with registered offices
and head offices within the Community
may promote the formation of a holding
SE provided that each of at least two of
them:

2) као холдинг кога оснивају:
(1) најмање два друштва, од којих је
најмање једно, друштво из чл. 139. или
245. овог закона регистровано на
територији Републике Србије и најмање
једно, друштво капитала основано на
територији друге државе чланице, или

is governed by the law of a differen
(2) најмање два друштва из чл. 139. или
Member State, or has for at least two 577г.1.2.2 245. овог закона регистрована на
years had a subsidiary company
територији Републике Србије од којих

ПУ

г)

д)
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а)

а1)

б)

577г.1.3

2.4

в)

свако, у периоду од најмање две године,
на територији друге државе чланице
има
регистрован
огранак
или
контролисано
друштво
чији
је
искључиви власник;

governed by the law of another
Member State or a branch situated in
another Member State.

2.3.a.b

б1)

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

Companies and firms within the
meaning of the second paragraph of
Article 48 of the Treaty and other legal
(1) најмање два друштва, од којих је
bodies governed by public or private
најмање једно, друштво из чл. 139. или
law, formed under the law of a Member
245. овог закона регистровано на
State, with registered offices and head 577г.1.3.1
територији Републике Србије и најмање
offices within the Community may form
једно, друштво капитала основано на
a subsidiary SE by subscribing for its
територији друге државе чланице или
shares, provided that each of at least two
of them:
(2) најмање два друштва из чл. 139. или
245. овог закона регистрована на
is governed by the law of a different
територији Републике Србије од којих
Member State, or has for at least two
577г.1.3.2
свако, у периоду од најмање две године,
years had a subsidiary company
на територији друге државе чланице
governed by the law of another
има
регистрован
огранак
или
Member State or a branch situated in
контролисано
друштво
чији
је
another Member State.
искључиви власник;
A public limited-liability company,
formed under the law of a Member
State, which has its registered office and 577г.1.4
head office within the Community may
be transformed into an SE if for at

4)
променом
правне
форме
акционарског друштва које у периоду
од најмање две године, на територији
друге
државе
чланице
има
регистровано контролисано друштво

ПУ

ПУ

г)

д)
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а)

а1)

б)

A Member State may provide that a
company the head office of which is not
in the Community may participate in the
formation of an SE provided that
company is formed under the law of a
Member State, has its registered office
in that Member State and has a real and
continuous link with a Member State's
economy.

НП

577a.2

3.1

в)

г)

д)

чији је искључиви власник.

least two years it has had a subsidiary
company governed by the law of another
Member State.

2.5

б1)

For the purposes of Article 2(1), (2) and
(3), an SE shall be regarded as a public
limited-liability company governed by
the law of the Member State in which it
has its registered office.

577в.1

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.

Европско друштво које се оснива на
територији Републике Србије стиче
својство правног лица регистрацијом у
регистар привредних субјеката у складу
са законом о регистрацији.

ПУ

Није
предвиђена
ова
могућност,
али са
пријемом РС
у ЕУ,
размотриће
се и она.
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

139
140
143

3.2

198
An SE may itself set up one or more
subsidiaries in the form of SEs. The
210
provisions of the law of the Member
State in which a subsidiary SE has its
245
registered office that require a public
limited-liability company to have more
than one shareholder shall not apply in
the case of the subsidiary SE. The
provisions of national law implementing
the twelfth Council Company Law
Directive (89/667/EEC) of
21 December 1989 on single-member
private limited-liability companie shall
apply to SEs mutatis mutandis.

4.1

The capital of an SE shall be expressed 577д.1
in euro.

Директива 2009/102 је у потпуности
имплементирана у наведеним
члановима ЗПД-а

ПУ

Основни капитал европског друштва
изражава се у еврима и износи најмање

ПУ

У потпуности
се
поштује
дванаеста
директива о
праву
предузећа
(89/667
/
ЕЕЦ) од 21.
децембра
1989. године
о
једночланом
друштву са
ограниченом
одговорношћ
у
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а)

а1)

б)

б1)

в)

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

4.2

The subscribed capital shall not be less
than EUR 120 000.

577д.1

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.

4.3

The laws of a Member State requiring a
greater subscribed capital for companies
carrying on certain types of activity shall 577д.2
apply to SEs with registered offices in
that Member State.

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.

ПУ

5

Subject to Article 4(1) and (2), the
capital of an SE, its maintenance and
changes thereto, together with its shares,
bonds and other similar securities shall
be governed by the provisions which 577д.2
would apply to a public limited-liability
company with a registered office in the
Member State in which the SE is
registered.

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.

ПУ

6

For the purposes of this Regulation, ‘the 577ђ.1
statutes of the SE’ shall mean both the
instrument of incorporation and, where
they are the subject of a separate

Оснивачки акт је конститутивни акт
европског друштва.
Европско друштво поред оснивачког

ПУ

ПУ

г)

д)
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а)

а1)

б)

б1)

в)

акта има и статут, којим се уређује
управљање друштвом и друга питања у
складу са овим законом и Уредбом из
члана 577а овог закона.

document, the statutes of the SE.

577ђ.3

7

The registered office of an SE shall be
located within the Community, in the
same Member State as its head office. A
Member State may in addition impose 577ђ.4
on SEs registered in its territory the
obligation of locating their head office
and their registered office in the same
place.

8.1

The registered office of an SE may be
transferred to another Member State in
accordance with paragraphs 2 to 13. 6.1
Such a transfer shall not result in the
winding up of the SE or in the creation
of a new legal person.

8.2a

The management or administrative
organ shall draw up a transfer proposal
and publicise it in accordance with 577ф.1
Article 13, without prejudice to any
additional forms of publication provided 577ф.2
for by the Member State of the
registered office. That proposal shall 577ф.2.2
state the current name, registered office
and number of the SE and shall cover:

У оснивачком акту и статуту европског
друштва седиште друштва одређује се у
складу са одредбама члана 19. овог
закона.

Пренос седишта европског друштва
регистрованог на територији Републике
Србије у другу државу чланицу

Један или више директора, односно
одбор директора европског друштава
које је регистровано на територији
Републике Србије, припрема план
преноса седишта
План преноса
садржи:

седишта

2) предложено ново седиште;

нарочито

ПУ

ПУ

ПУ

г)

д)

324

а)

а1)

б)

б1)

в)

a) the proposed registered office of the
SE;
the proposed statutes of the SE
including, where appropriate, its new 577ф.2.1
name;

1) пословно име и
седишта европског друштва;

8.2c

any implication the transfer may have on 577ф.2.4
employees' involvement;

4) очекиване последице преноса
седишта на запослене, као и на
учествовање запослених у одлучивању
и остваривању других права у
европском друштву;

ПУ

8.2d

the proposed transfer timetable;

5) планирани рок за пренос седишта;

ПУ

6) предвиђена права
акционара и поверилаца;

ПУ

8.2b

8.2e

8.3

577ф.2.5

any rights provided for the protection
of shareholders and/or creditors.
577ф.2.6

The management or administrative
organ shall draw up a report explaining
and justifying the legal and economic 577ф.3
aspects of the transfer and explaining the
implications of the transfer for
shareholders, creditors and employees.

за

адресу

заштиту

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

ПУ

ПУ

г)

д)

325

а)

а1)

б)

б1)

в)

акционаре и запослене.

8.4

An SE's shareholders and creditors shall
be entitled, at least one month before the
general meeting called upon to decide
on the transfer, to examine at the SE's
registered office the transfer proposal 577ф.6
and the report drawn up pursuant to
paragraph 3 and, on request, to obtain
copies of those documents free of
charge.
577б

474.1
8.5

A Member State may, in the case of SEs
registered within its territory, adopt
provisions
designed
to
ensure
appropriate protection for minority
shareholders who oppose a transfer.

474.2

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.

ПУ

На питања која нису прописана
одредбама овог дела закона, примењују
се одредбе овог закона које се односе на
акционарско друштво.
Акционар може да тражи од друштва да
откупи његове акције ако гласа против
или се уздржи од гласања за одлуку:
1) о промени статута друштва којом се
умањују његова права предвиђена
статутом или законом;
2) о статусној промени;
3) о промени правне форме;
Право на откуп акција и исплату из
става 1. овог члана има и акционар који
није присуствовао седници скупштине
на којој се одлучује о питањима из
става 1. овог члана.
Акционар који затражи од друштва да

ПУ

г)

д)
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

од њега откупи акције у складу са
чланом 475. овог закона не може
оспоравати одлуку друштва на којој
заснива то своје право.

474.3

8.6

No decision to transfer may be taken for
two months after publication of the 577ф.5
proposal. Such a decision shall be taken
as laid down in Article 59.

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.

ПУ

8.7.1

Before the competent authority issues
the certificate mentioned in paragraph 8,
the SE shall satisfy it that, in respect of
any liabilities arising prior to the
publication of the transfer proposal, the
interests of creditors and holders of 577ф.9
other rights in respect of the SE
(including those of public bodies) have
been adequately protected in accordance
with requirements laid down by the
Member State where the SE has its
registered office prior to the transfer.

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.

ПУ

8.7.2

A Member State may extend the

НП

Одредба је

327

а)

а1)

б)

б1)

в)

д)
дата као
могућност

application of the first subparagraph to
liabilities that arise (or may arise) prior
to the transfer.
The first and second subparagraphs shall
be without prejudice to the application
to SEs of the national legislation of 577ф.9
Member
States
concerning
the
satisfaction or securing of payments to
public bodies.

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.

ПУ

8.8

In the Member State in which an SE has
its registered office the court, notary or
other competent authority shall issue a 577ф.8
certificate attesting to the completion of
the acts and formalities to be
accomplished before the transfer.

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.

ПУ

8.9

The new registration may not be 577х.1
effected until the certificate referred to
in paragraph 8 has been submitted, and
evidence produced that the formalities
required for registration in the country

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:

ПУ

8.7.3

г)
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а)

а1)

б)

of the new registered office have been
completed.
577х.1.1

577х.1.2

б1)

в)

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.

8.10

The transfer of an SE's registered office
and the consequent amendment of its
statutes shall take effect on the date on 577х.2
which the SE is registered, in
accordance with Article 12, in the
register for its new registered office.

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.

ПУ

8.11

When the SE's new registration has been
effected, the registry for its new
registration shall notify the registry for 577х.2
its old registration. Deletion of the old
registration shall be effected on receipt
of that notification, but not before.

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

ПУ

г)

д)

329

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

новог седишта европског друштва од
стране
органа
надлежног
за
регистрацију у држави чланици у коју
се преноси седиште.
The new registration and the deletion of
the old registration shall be publicised in 577х.2
the Member States concerned in
accordance with Article 13.

Регистрација
брисања
европског
друштва из регистра привредних
субјеката врши се у складу са законом о
регистрацији

ПУ

8.13

On publication of an SE's new
registration, the new registered office
may be relied on as against third parties.
However, as long as the deletion of the
SE's registration from the register for its
previous registered office has not been 577ц.3
publicised, third parties may continue to
rely on the previous registered office
unless the SE proves that such third
parties were aware of the new registered
office.

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.

ПУ

8.14.1

The laws of a Member State may
provide that, as regards SEs registered in
that Member State, the transfer of a
registered office which would result in a
change of the law applicable shall not
take effect if any of that Member State's
competent authorities opposes it within

8.12

НУ

Примењиво
само за
државе
чланице

330

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

the two-month period referred to in
paragraph 6. Such opposition may be
based only on grounds of public interest.

8.14.2

Where an SE is supervised by a national
financial
supervisory
authority
according to Community directives the
right to oppose the change of registered
office applies to this authority as well.

8.14.3

Review by a judicial authority shall be
possible.

8.15

An SE may not transfer its registered
office if proceedings for winding up,
liquidation, insolvency or suspension of
payments or other similar proceedings
have been brought against it.

8.16

An SE which has transferred its
registered office to another Member
State shall be considered, in respect of
any cause of action arising prior to the
transfer as determined in paragraph 10, 577х.3
as having its registered office in the
Member States where the SE was
registered prior to the transfer, even if
the SE is sued after the transfer.

9.1

An SE shall be governed:

577б

НУ

Примењиво
само за
државе
чланице

НУ

Примењиво
само за
државе
чланице

НУ

Примењиво
само за
државе
чланице

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.

ПУ

На питања која нису прописана
одредбама овог дела закона, примењују

ПУ

331

а)
9.2
9.3

а1)

б)

by
this
Regulation,
where
expressly authorised by this
Regulation, by the provisions of its
statutes in the case of matters not
regulated by this Regulation or,
where matters are partly regulated
by it, of those aspects not covered
by it, by:

б1)

в)

се одредбе овог закона које се односе на
акционарско друштво

the provisions of laws adopted by
Member States in implementation
of Community measures relating
specifically to SEs;
in the case of matters not regulated
by this Regulation or, where
matters are partly regulated by it,
of those aspects not covered by it,
by:
the provisions of laws adopted by
Member States in implementation
of Community measures relating..
The provisions of laws adopted by
Member States specifically for the
SE must be in accordance with
Directives applicable to public
limited-liability companies referred
to in Annex I.
10

Subject to this Regulation, an SE shall 577a.2
be treated in every Member State as if it

Европско акционарско друштво (у
даљем тексту: европско друштво)

ПУ

г)

д)

332

а)

а1)

б)

were a public limited-liability company
formed in accordance with the law of the
Member State in which it has its
registered office.

б1)

в)

г)

д)

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.

11.1

The name of an SE shall be preceded or 577в.2
followed by the abbreviation SE.

Правна форма европског друштва се у
пословном имену означава латичном
ознаком: „SEˮ.

ПУ

11.2

Only SEs may include the abbreviation 577в.2
SE in their name.

Правна форма европског друштва се у
пословном имену означава латичном
ознаком: „SEˮ.

ПУ

11.3

Nevertheless, companies, firms and
other legal entities registered in a
Member State before the date of entry
into force of this Regulation in the
names of which the abbreviation SE
appears shall not be required to alter
their names

12.1

Every SE shall be registered in the
Member State in which it has its
registered office in a register designated
by the law of that Member State in 577в.1
accordance with Article 3 of the first
Council Directive (68/151/EEC) of
9 March 1968 on coordination of
safeguards which, for the protection of

НП

Европско друштво које се оснива на
територији Републике Србије стиче
својство правног лица регистрацијом у
регистар привредних субјеката у складу
са законом о регистрацији.

ПУ

Само за
државе
чланице

333

а)

а1)

б)

б1)

в)

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.

ПУ

the interests of members and others, are
required by Member States of
companies within the meaning of the
second paragraph of Article 58 of the
Treaty, with a view to making such
safeguards equivalent throughout the
Community

12.2

12.3

An SE may not be registered unless an
agreement
on
arrangements
for
employee involvement pursuant to
Article 4 of Directive 2001/86/EC has
been concluded, or a decision pursuant 577н
to Article 3(6) of the Directive has been
taken, or the period for negotiations
pursuant to Article 5 of the Directive has
expired without an agreement having
been concluded.

In order for an SE to be registered in a
Member State which has made use of
the option referred to in Article 7(3) of
Directive 2001/86/EC, either an
agreement pursuant to Article 4 of the
Directive must have been concluded on
the
arrangements
for
employee

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
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

ПУ

г)

д)

334

а)

а1)

б)

involvement, including participation, or
none of the participating companies
must
have
been governed
by
participation rules prior to the
registration of the SE

12.4.1

The statutes of the SE must not conflict
at any time with the arrangements for
employee involvement which have been
so determined. Where new such
arrangements determined pursuant to the
Directive conflict with the existing
statutes, the statutes shall to the extent
necessary be amended.

12.4.2

In this case, a Member State may
provide that the management organ or
the administrative organ of the SE shall
be entitled to proceed to amend the
statutes without any further decision
from the general shareholders meeting

13

Publication of the documents and
particulars concerning an SE which must
be publicised under this Regulation shall 577ж
be effected in the manner laid down in
the laws of the Member State in which

б1)

в)

г)

д)

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
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.

ПУ

НУ

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

ПУ

Одредба дата
као
могућност

335

а)

а1)
the SE has its registered office in
accordance with Directive 68/151/EEC.

б)

б1)

в)

регистра, најкасније месец дана пре
дана одржавања седнице скупштине на
којој се доноси одлука о припајању.
Уз заједнички нацрт уговора
припајању, објављују се и:

о

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.

г)

д)

336

а)

а1)

б)

б1)

в)

Notice of an SE's registration and of the
deletion of such a registration shall be
published for information purposes in
the Official Journal of the European
Communities after
publication
in
accordance with Article 13. That notice 577ш
shall state the name, number, date and
place of registration of the SE, the date
and place of publication and the title of
publication, the registered office of the
SE and its sector of activity.

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

ПУ

14.2

Where the registered office of an SE is
transferred in accordance with Article 8,
notice shall be published giving the 577ш
information provided for in paragraph 1,
together with that relating to the new
registration.

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

ПУ

14.3

The particulars referred to in
paragraph 1 shall be forwarded to the
Office for Official Publications of the 577ш
European Communities within one
month of the publication referred to in

Регистар привредних субјеката у року
од месец дана од дана регистрације
оснивања европског друштва, брисања
европског друштва из регистра и
преноса
седишта,
доставља

ПУ

.

14.1

г)

д)

337

а)

15.1

а1)

б)

б1)

в)

Article 13

Канцеларији за званична издања
Европских заједница обавештење о
регистрованим
подацима
ради
објављивања у „Службеном листу
Европске унијеˮ.ˮ

Subject to this Regulation, the formation
of an SE shall be governed by the law
applicable to public limited-liability 577б
companies in the Member State in which
the SE establishes its registered office.

На питања која нису прописана
одредбама овог дела закона, примењују
се одредбе овог закона које се односе на
акционарско друштво

ПУ

Европско друштво које се оснива на
територији Републике Србије стиче
својство правног лица регистрацијом у
регистар привредних субјеката у складу
са законом о регистрацији.
577в.1
15.2

The registration of an SE shall be
publicized
in accordance
with
Article 13.
577ж

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
припајању, објављују се и:

о

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

ПУ

г)

д)

338

а)

а1)

б)

б1)

в)

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.

16.1

An SE shall acquire legal personality on
the date on which it is registered in the 577в.1
register referred to in Article 12.

Европско друштво које се оснива на
територији Републике Србије стиче
својство правног лица регистрацијом у
регистар привредних субјеката у складу
са законом о регистрацији.

ПУ

г)

д)

339

а)

16.2

а1)

б)

If acts have been performed in an SE's
name before its registration in
accordance with Article 12 and the SE
does not assume the obligations arising
out of such acts after its registration, the 17
natural persons, companies, firms or
other legal entities which performed
those acts shall be jointly and severally
liable therefor, without limit, in the
absence of agreement to the contrary.
577г.1

An SE may be formed by means of a
merger in accordance with Article 2(1).
Such a merger may be carried out in
accordance with:
17.1
17.2a

( the procedure for merger by acquisition
a laid down in Article 3(1) of the third
) Council Directive (78/855/EEC) of
9 October
1978
based
on 577г.1.1
Article 54(3)(g)
of
the
Treaty
concerning mergers of public limitedliability companies or

б1)

Чланови друштва одговарају за обавезе
друштва у складу са одредбама овог
закона које уређују поједине правне
форме друштва, као и у случајевима из
члана 18. овог закона.

в)

ПУ

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
Европске уније или државе потписнице
Уговора о европском економском
простору (у даљем тексту: 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

ПУ

г)

д)
Сходна
примена
одредбе о
одговорности
чланова која
се односи на
а.д.
примењује се
и на европско
друштво

340

а)

а1)

б)

б1)

в)

ликвидације, а друштво стицалац мења
правну форму у форму европског
друштва, или

577г.1.1.1

17.2.b

два или више друштава спајају уз
оснивање
европског
друштва
( the procedure for merger by the
преношењем на то друштво целокупне
b formation of a new company laid down 577г.1.1.2 имовине и обавеза, чиме друштва која
) in Article 4(1) of the said Directive.
се спајају престају да постоје без
спровођења поступка ликвидације;
577г.1.1.1

17.2.2

In the case of a merger by acquisition,
the acquiring company shall take the
form of an SE when the merger takes
place. In the case of a merger by the
formation of a new company, the SE
shall be the newly formed company.

ПУ

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
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

ПУ

г)

д)

341

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

577г.1.1.2 спровођења поступка ликвидације;
Одредбе овог дела закона о оснивању
европског друштва припајањем сходно
се примењују на оснивање европског
друштва спајањем.

18

For matters not covered by this section
577о.1
or, where a matter is partly covered by
it, for aspects not covered by it, each
company involved in the formation of an
SE by merger shall be governed by the
provisions of the law of the Member
State to which it is subject that apply to
mergers of public limited-liability
companies in accordance with Directive 577о.2
78/855/EEC.

19.1

The laws of a Member State may
provide that a company governed by the
law of that Member State may not take
part in the formation of an SE by merger
if any of that Member State's competent
authorities opposes it before the issue of
the
certificate
referred
to
in
Article 25(2).

НП

Предвиђено
за
државе
чланице

19.2

Such opposition may be based only on
grounds of public interest. Review by a
judicial authority shall be possible.

НП

Предвиђено
за
државе
чланице

20.1

The management or administrative
organs of merging companies shall draw 577е.1
up draft terms of merger. The draft
terms of merger shall include the 577е.2
following particulars:

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.

Надлежни органи друштава која
учествују у припајању припремају
заједнички нацрт уговора о припајању.
Заједнички нацрт уговора о припајању

ПУ

ПУ

342

а)

а1)
( the name and registered office of each
a of the merging companies together
) with those proposed for the SE;
( the share-exchange ratio and the
b amount of any compensation;
)
(c the terms for the allotment of shares
) in the SE;
( the date from which the holding of
d shares in the SE will entitle the holders
) to share in profits and any special
conditions affecting that entitlement;
( the date from which the transactions of
e the merging companies will be treated
) for accounting purposes as being those
of the SE;
( the rights conferred by the SE on the
f holders of shares to which special
) rights are attached and on the holders
of securities other than shares, or the
measures proposed concerning them;
( any special advantage granted to the
g experts who examine the draft terms of
) merger or to members of the
administrative,
management,
supervisory or controlling organs of the
merging companies;
(h) the statutes of the SE;

б)

б1)
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;

в)

г)

д)

343

а)

а1)

б)

( information on the procedures by
i which arrangements for employee
) involvement are determined pursuant to
Directive 2001/86/EC.

б1)

в)

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.

20.2

The merging companies may include
further items in the draft terms of 577е.2
merger.

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

ПУ

г)

д)

344

а)

а1)

б)

б1)

в)

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.
For each of the merging companies and
577ж.1
subject to the additional requirements
imposed by the Member State to which
the company concerned is subject, the
following particulars shall be published
in the national gazette of that Member
State:
21

( the type, name and registered office of
a every merging company;
)
( the register in which the documents
b referred to in Article 3(2) of Directive 577ж.2
) 68/151/EEC are filed in respect of each
merging company, and the number of
the entry in that register;
( an indication of the arrangements made

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
припајању, објављују се и:

о

1) подаци о регистрима у којима су
уписана друштва која учествују у
припајању и број под којим су та
друштва уписана у регистар;

ПУ

г)

д)
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а)

а1)

б)

c in accordance with Article 24 for the
) exercise of the rights of the creditors of
the company in question and the
address at which complete information
on those arrangements may be obtained
free of charge;
( an indication of the arrangements made
d in accordance with Article 24 for the
) exercise of the rights of minority
shareholders of the company in
question and the address at which
complete information on those
arrangements may be obtained free of
charge;
(e the name and registered
) proposed for the SE.

22.

office

As an alternative to experts operating on
behalf of each of the merging
companies, one or more independent
experts as defined in Article 10 of
Directive 78/855/EEC, appointed for
those purposes at the joint request of the 577и
companies
by
a
judicial
or
administrative authority in the Member
State of one of the merging companies
or of the proposed SE, may examine the
draft terms of merger and draw up a

б1)

в)

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.
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

ПУ

г)

д)
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а)

а1)
single report to all the shareholders.

б)

б1)
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

в)

г)

д)

347

а)

а1)

б)

б1)

в)

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.

23.1

The general meeting of each of the
merging companies shall approve the 577ј.1
draft terms of merger.

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 514з овог закона, ако је
достављено, одлучује се о усвајању
заједничког
нацрта
уговора
о
припајању.

ПУ

г)

д)
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а)

23.2

а1)

б)

Employee involvement in the SE shall
be decided pursuant to Directive
2001/86/EC. The general meetings of
each of the merging companies may 577ј.2
reserve the right to make registration of
the SE conditional upon its express
ratification of the arrangements so
decided.
577б

24.1a

The law of the Member State governing
each merging company shall apply as in
the case of a merger of public limitedliability companies, taking into account
the cross-border nature of the merger,
with regard to the protection of the
interests of:
(a) creditors of the merging companies;

б1)

в)

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.

ПУ

На питања која нису прописана
одредбама овог дела закона, примењују
се одредбе овог закона које се односе на
акционарско друштво.
Поверилац друштва које учествује у
статусној промени чије је потраживање
настало пре регистрације статусне
промене у складу са законом о
регистрацији и који сматра да ће
статусна промена у којој учествује
његов дужник угрозити намирење
његовог потраживања, може, у року од
30 дана од дана објављивања
обавештења из члана 495. овог закона
од стране његовог дужника, захтевати
добијање одговарајуће заштите.
Заштита поверилаца у смислу става 1.
овог члана обезбеђује се на следећи
начин:

ПУ

г)

д)

349

а)

а1)

б)
509

б1)

в)

г)

д)

1) давањем обезбеђења у виду залоге,
јемства и слично;
2) изменама услова уговора по основу
ког је настало потраживање или
раскидом тог уговора;
3) одвојеним управљањем имовином
друштва преносиоца до намирења
потраживања;
4) предузимањем других радњи и мера
које обезбеђују повериоцу положај који
није лошији у односу на положај који је
имао пре спровођења статусне промене.

24.1b

24.1c

(b holders of bonds of the me ging 512
) companies;

(holders of securities, other than shares,
cwhich carry special rights in the 513.1
)merging companies.

Одредбе чл. 509. до 511. овог закона
примењују се и на законите имаоце
обвезница и других дужничких хартија
од вредности које је издало друштво
преносилац, осим ако је другачије
одређено у одлуци о емисији ових
хартија од вредности или ако је
другачије уговорено са њиховим
имаоцима.
Законити
имаоци
заменљивих
обвезница, вараната и других хартија од
вредности са посебним правима, осим
акција, које је издало друштво
преносилац
које
престаје
услед

ПУ

Сходно
се
примењују
одредбе које
се односе на
домаћа
припајања

ПУ

Сходно
се
примењују
одредбе које
се односе на
домаћа

350

а)

а1)

б)

577б

24.2

A Member State may, in the case of the
merging companies governed by its law,
adopt provisions designed to ensure
appropriate protection for minority
shareholders who have opposed the
merger.

б1)

в)

статусне промене стичу најмање
једнака права према друштву стицаоцу,
осим ако је:
1) другачије одређено у одлуци о
издавању тих хартија од вредности или
2) са тим имаоцем другачије уговорено
или
3) друштво стицалац уговором о
статусној промени, односно планом
поделе обавезано да, на захтев тих
лица, откупи те хартије од вредности по
њиховој тржишној вредности.
На питања која нису прописана
одредбама овог дела закона, примењују
се одредбе овог закона које се односе на
акционарско друштво.
Акционар може да тражи од друштва да
откупи његове акције ако гласа против
или се уздржи од гласања за одлуку:
1) о промени статута друштва којом се
умањују његова права предвиђена
статутом или законом;
2) о статусној промени;
3) о промени правне форме;
4) о промени времена трајања друштва;
5) којом се одобрава стицање, односно
располагање
имовином
велике
вредности;
6) којом се мењају његова друга права,
ако је статутом одређено да акционар

г)

д)
припајања

ПУ

351

а)

а1)

б)
474

б1)
из тог разлога има право на
несагласност и на накнаду тржишне
вредности акција у складу са овим
законом;
7) о повлачењу једне или више класа
акција са регулисаног тржишта,
односно мултилатералне трговачке
платформе у смислу закона којим се
уређује тржиште капитала.
Право на откуп акција и исплату из
става 1. овог члана има и акционар који
није присуствовао седници скупштине
на којој се одлучује о питањима из
става 1. овог члана.
Акционар који затражи од друштва да
од њега откупи акције у складу са
чланом 475. овог закона не може
оспоравати одлуку друштва на којој
заснива то своје право.
Одлука из става 1. овог члана мора
садржати одредбу о томе да ступа на
снагу давањем писане изјаве од стране
председника одбора директора, као и
председника наџорног одбора друштва
ако је управљање друштвом дводомно,
да су сви несагласни акционари у
целости исплаћени за вредност својих
акција у складу са чл. 475. и 476. овог
закона.
На повлачење акција из става 1. тачка

в)

г)

д)

352

а)

а1)

б)

б1)

в)

7)
овог
члана
примењују
се
одговарајуће одредбе закона којим се
уређује тржиште капитала.

25.1

25.2

The legality of a merger shall be
scrutinised, as regards the part of the
procedure concerning each merging 577к.1
company, in accordance with the law on
mergers of public limited-liability
companies of the Member State to
which the merging company is subject.

In each Member State concerned the
court, notary or other competent 577к.1
authority shall issue a certificate
conclusively attesting to the completion 577к.2
of the pre-merger acts and formalities.

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.
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.
На захтев друштва које је регистровано
на територији Републике Србије, а које
учествује у припајању, јавни бележник,

ПУ

ПУ

г)

д)

353

а)

а1)

б)

б1)

в)

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.

25.3

If the law of a Member State to which a
merging company is subject provides for
a procedure to scrutinise and amend the
share-exchange ratio, or a procedure to
compensate minority shareholders,
without preventing the registration of
the merger, such procedures shall only
apply if the other merging companies
situated in Member States which do not
provide for such procedure explicitly
accept, when approving the draft terms 577к.3
of the merger in accordance with
Article 23(1), the possibility for the
shareholders of that merging company to
have recourse to such procedure. In such
cases, the court, notary or other
competent authorities may issue the
certificate referred to in paragraph 2
even if such a procedure has been
commenced. The certificate must,
however, indicate that the procedure is
pending. The decision in the procedure

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.

ПУ

г)

д)

354

а)

а1)

б)

б1)

в)

The legality of a merger shall be
scrutinised, as regards the part of the
procedure concerning the completion of
the merger and the formation of the SE,
by the court, notary or other authority 577л.1
competent in the Member State of the
proposed registered office of the SE to
scrutinise that aspect of the legality of
mergers of public limited-liability
companies.

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.

ПУ

To that end each merging company shall
submit to the competent authority the
certificate referred to in Article 25(2) 577л.1
within six months of its issue together
with a copy of the draft terms of merger
approved by that company.

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.

ПУ

shall be binding on the acquiring
company and all its shareholders.

26.1

26.2

г)

д)

355

а)

а1)

б)

б1)

в)

26.3

The authority referred to in paragraph 1
shall in particular ensure that the
merging companies have approved draft
terms of merger in the same terms and 577л.2
that
arrangements
for
employee
involvement have been determined
pursuant to Directive 2001/86/EC.

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

ПУ

26.4

That authority shall also satisfy itself
that the SE has been formed in
accordance with the requirements of the 577л.1
law of the Member State in which it has
its registered office in accordance with
Article 15.

Ако се европско друштво региструје у
Републици Србији, регистрација се
врши у складу са законом о
регистрацији

ПУ

27.1

A merger and the simultaneous 577л.5
formation of an SE shall take effect on
the date on which the SE is registered in 577л.6
accordance with Article 12.

27.2

The SE may not be registered until the 577л.1
formalities provided for in Articles 25
577л.4
and 26 have been completed.

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.
Ако се европско друштво региструје у
Републици Србији, регистрација се
врши у складу са законом о

ПУ

ПУ

г)

д)

356

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

регистрацији
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.

28

29.129.2

For each of the merging companies the
completion of the merger shall be
publicised as laid down by the law of 577л.1
each Member State in accordance with
Article 3 of Directive 68/151/EEC.

Ако се европско друштво региструје у
Републици Србији, регистрација се
врши у складу са законом о
регистрацији

ПУ

A merger carried out as laid down in 577љ.1
Article 17(2)(a) shall have the following
consequences ipso
jure and

Оснивањем
европског
друштва
припајањем
наступају
правне
последице из члана 505. овог закона.

ПУ

Поступак
регистраце у
АПР-у је у
потпусности
усклађен са
ранијом
првом
директивом
68/151/ЕЕЗ,
сада
директивом
2017/1132

357

а)

а1)

б)

simultaneously:
( all the assets and liabilities of each
a company being acquired are transferred
) to the acquiring company;
( the shareholders of the company being
b acquired become shareholders of the 577љ.2
) acquiring company;
(c the company being acquired ceases to
) exist;
(d the acquiring company adopts the
) form of an SE.
A merger carried out as laid down in
Article 17(2)(b) shall have the
following consequences ipso jure and
simultaneously:
( all the assets and liabilities of the 505.1
a merging companies are transferred
) to the SE;
( the shareholders of the merging
b companies become shareholders of
) the SE;
(c the merging companies cease to
) exist.

б1)
Правне последице из става 1. овог
члана
призводе
дејство
даном
регистрације европског друштва.
Правне последице статусне промене
наступају даном регистрације статусне
промене у складу са законом о
регистрацији и то:
1) имовина и обавезе друштва
преносиоца прелазе на друштво
стицаоца, у складу са уговором о
статусној промени, односно планом
поделе;
2) друштво стицалац постаје солидарно
одговорно са друштвом преносиоцем за
његове обавезе које нису пренете на
друштво стицаоца, али само до износа
разлике вредности имовине друштва
преносиоца која му је пренета и обавеза
друштва преносиоца које је преузео,
осим ако је са одређеним повериоцем
другачије уговорено;
3) чланови друштва преносиоца постају
чланови друштва стицаоца, тако што се
њихови удели, односно акције замењују
уделима, односно акцијама у друштву
стицаоцу, у складу са уговором о
статусној промени, односно планом

в)

г)

д)

358

а)

а1)

б)

б1)

в)

поделе;
4) удели, односно акције друштва
преносиоца, који су замењени уделима,
односно акцијама у друштву стицаоцу,
поништавају се;
5) права трећих лица, која представљају
терете на уделима, односно акцијама
друштва преносиоца које се замењују за
уделе,
односно
акције
друштва
стицаоца прелазе на уделе, односно
акције које члан друштва преносиоца
стиче у друштву стицаоцу, као и на
потраживање новчане накнаде на коју
има право поред или уместо замене за
те акције, односно уделе у складу са
овим законом;
6) запослени у друштву преносиоцу
који су уговором о статусној промени,
односно планом поделе распоређени у
друштво стицаоца настављају да раде у
том друштву у складу са прописима о
раду;
7) друге последице у складу са законом.
29.3

Where, in the case of a merger of public
limited-liability companies, the law of a 577љ.3
Member State requires the completion of

Ако је за пренос имовине и обавеза са
друштва које се припаја на европско
друштво, у складу са прописима држава

ПУ

г)

д)

359

а)

а1)

б)

any special formalities before the
transfer of certain assets, rights and
obligations by the merging companies
becomes effective against third parties,
those formalities shall apply and shall be
carried out either by the merging
companies or by the SE following its
registration.

29.4

The rights and obligations of the
participating companies on terms and
conditions of employment arising from
national law, practice and individual
employment contracts or employment 505.1.6
relationships and existing at the date of
the registration shall, by reason of such
registration be transferred to the SE
upon its registration.

30.1

A merger as provided for in Article 2(1)
may not be declared null and void once 577њ
the SE has been registered.

30.2

The absence of scrutiny of the legality of
the merger pursuant to Articles 25
and 26 may be included among the
grounds for the winding-up of the SE.

б1)

в)

г)

д)

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.
Правне последице статусне промене
наступају даном регистрације статусне
промене у складу са законом о
регистрацији и то:
6) запослени у друштву преносиоцу
који су уговором о статусној промени,
односно планом поделе распоређени у
друштво стицаоца настављају да раде у
том друштву у складу са прописима о
раду;
Након регистрације европског друштва
у Републици Србији, регистрација се не
може огласити ништавом.

ПУ

ПУ

НУ

Одредба је
дата као
могућност

360

а)

31.1

31.2.1

а1)

б)

б1)

в)

Where a merger within the meaning of
Article 17(2)(a) is carried out by a
company which holds all the shares and
other securities conferring the right to
vote at general meetings of another
company, neither Article 20(1)(b), (c) 577м.1
and (d), Article 29(1)(b) nor Article 22
shall apply. National law governing each
merging company and mergers of public
limited-liability
companies
in
accordance with Article 24 of Directive
78/855/EEC shall nevertheless apply.

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.

ПУ

Where a merger by acquisition is carried
out by a company which holds 90 % or
more but not all of the shares and other
securities conferring the right to vote at
general meetings of another company,
reports by the management or
administrative body, reports by an 577м.3
independent expert or experts and the
documents necessary for scrutiny shall
be required only to the extent that the
national law governing either the
acquiring company or the company
being acquired so requires.

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.

ПУ

г)

д)

361

а)

31.2.2

32.1

32.2

а1)

б)

б1)

Member States may, however, provide
that this paragraph may apply where a
company holds shares conferring 90 %
or more but not all of the voting rights.

A holding SE may be formed in 577г.1
accordance with Article 2(2).
A company promoting the formation of 577г.1.2

в)

НУ

Европско друштво на територији
Републике Србије може се основати:
као холдинг кога оснивају:

a holding SE in accordance with 577г.2
Article 2(2) shall continue to exist.

У случају из става 1. тачка 2) друштва
која оснивају европско друштво као
холдинг, настављају да постоје.

The management or administrative
organs of the companies which promote
such an operation shall draw up, in the
same terms, draft terms for the
formation of the holding SE. The draft
terms shall include a report explaining
and justifying the legal and economic
aspects of the formation and indicating 577п.1
the implications for the shareholders and
for the employees of the adoption of the 577п.2
form of a holding SE. The draft terms
shall also set out the particulars provided
for in Article 20(1)(a), (b), (c), (f), (g),
(h) and (i) and shall fix the minimum
proportion of the shares in each of the
companies promoting the operation
which the shareholders must contribute

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

ПУ

ПУ

г)

д)
Одредба је
дата као
могућност

362

а)

а1)

б)

to the formation of the holding SE. That
proportion shall be shares conferring
more than 50 % of the permanent voting
rights.

б1)

в)

удела које дају право гласа.

32.3

For each of the companies promoting
the operation, the draft terms for the
formation of the holding SE shall be
publicised in the manner laid down in
each Member State's national law in 577п.3
accordance with Article 3 of Directive
68/151/EEC at least one month before
the date of the general meeting called to
decide thereon.

На објављивање плана оснивања,
извештај надлежног органа, извештај
ревизора и усвајање на скупштини
сходно се примењују одредбе чл. 577ж
до 577ј овог закона.

ПУ

32.4

One or more experts independent of the
companies promoting the operation,
appointed or approved by a judicial or
administrative authority in the Member
State to which each company is subject
in accordance with national provisions
adopted in implementation of Directive
78/855/EEC, shall examine the draft
terms of formation drawn up in 577п.3
accordance with paragraph 2 and draw
up a written report for the shareholders
of each company. By agreement
between the companies promoting the
operation, a single written report may be
drawn up for the shareholders of all the
companies by one or more independent
experts, appointed or approved by a

На објављивање плана оснивања,
извештај надлежног органа, извештај
ревизора и усвајање на скупштини
сходно се примењују одредбе чл. 577ж
до 577ј овог закона.

ПУ

г)

д)

363

а)

а1)

б)

б1)

в)

judicial or administrative authority in
the Member State to which one of the
companies promoting the operation or
the proposed SE is subject in accordance
with national provisions adopted in
implementation
of
Directive
78/855/EEC.

32.5

The report shall indicate any particular
difficulties of valuation and state
whether the proposed share-exchange
ratio is fair and reasonable, indicating 577п.3
the methods used to arrive at it and
whether such methods are adequate in
the case in question.
6. The general meeting of each
company promoting the operation shall
approve the draft terms of formation of
the holding SE.

32.6

32.7

Employee involvement in the holding
SE shall be decided pursuant to 577п.3
Directive 2001/86/EC. The general
meetings of each company promoting
the operation may reserve the right to
make registration of the holding SE
conditional upon its express ratification
of the arrangements so decided.
These provisions shall apply mutatis
mutandis to private limited-liability 577г.1
companies.

На објављивање плана оснивања,
извештај надлежног органа, извештај
ревизора и усвајање на скупштини
сходно се примењују одредбе чл. 577ж
до 577ј овог закона.

На објављивање плана оснивања,
извештај надлежног органа, извештај
ревизора и усвајање на скупштини
сходно се примењују одредбе чл. 577ж
до 577ј овог закона.

Европско друштво на територији
Републике Србије може се основати:

ПУ

ПУ

ПУ

г)

д)

364

а)

а1)

б)

б1)

в)

2) као холдинг кога оснивају:

577г.1.2

(1) најмање два друштва, од којих је
најмање једно, друштво из чл. 139. или
245. овог закона регистровано на
територији Републике Србије и најмање
једно, друштво капитала основано на
територији друге државе чланице, или

577г.1.2.1

33.1

The shareholders of the companies
promoting such an operation shall have
a period of three months in which to
inform the promoting companies
whether they intend to contribute their
shares to the formation of the holding 577п.4
SE. That period shall begin on the date
upon which the terms for the formation
of the holding SE have been finally
determined
in
accordance
with
Article 32.

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.

ПУ

33.2

2. The holding SE shall be formed only
if, within the period referred to in
paragraph 1, the shareholders of the
companies promoting the operation have 577п.5
assigned the minimum proportion of
shares in each company in accordance
with the draft terms of formation and if

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

ПУ

г)

д)

365

а)

а1)

б)

all the other conditions are fulfilled.

б1)

в)

д)

страници
регистра
у
коме
је
регистровано, објави да су испуњени
услови за оснивање холдинга.

33.3.1

If the conditions for the formation of the
holding SE are all fulfilled in
accordance with paragraph 2, that fact
shall, in respect of each of the promoting
companies, be publicised in the manner 577п.5
laid down in the national law governing
each of those companies adopted in
implementation of Article 3 of Directive
68/151/EEC.

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.

ПУ

33.3.2

Shareholders
of
the
companies
promoting the operation who have not
indicated whether they intend to make
their shares available to the promoting 577п.6
companies for the purpose of forming
the holding SE within the period
referred to in paragraph 1 shall have a
further month in which to do so.

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.

ПУ

Shareholders who have contributed their
securities to the formation of the SE 577б
shall receive shares in the holding SE.

На питања која нису прописана
одредбама овог дела закона, примењују
се одредбе овог закона које се односе на
акционарско друштво.

33.4

г)

ПУ

ЗПД-ом
је
прописано да
се по основу
унетог улога
стичу акције
друштва које

366

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
се оснива

33.5

The holding SE may not be registered
until it is shown that the formalities
referred to in Article 32 have been 577р
completed and that the conditions
referred to in paragraph 2 have been
fulfilled.

577б

34

A Member State may, in the case of
companies promoting such an operation,
adopt provisions designed to ensure
protection for minority shareholders
who oppose the operation, creditors and
employees.

474.1

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.

ПУ

На питања која нису прописана
одредбама овог дела закона, примењују
се одредбе овог закона које се односе на
акционарско друштво.
Акционар може да тражи од друштва да
откупи његове акције ако гласа против
или се уздржи од гласања за одлуку:
1) о промени статута друштва којом се
умањују његова права предвиђена
статутом или законом;
2) о статусној промени;
3) о промени правне форме;
4) о промени времена трајања друштва;
5) којом се одобрава стицање, односно
располагање
имовином
велике

ПУ

367

а)

а1)

б)

б1)

в)

вредности;
6) којом се мењају његова друга права,
ако је статутом одређено да акционар
из тог разлога има право на
несагласност и на накнаду тржишне
вредности акција у складу са овим
законом;
7) о повлачењу једне или више класа
акција са регулисаног тржишта,
односно мултилатералне трговачке
платформе у смислу закона којим се
уређује тржиште капитала.
Право на откуп акција и исплату из
става 1. овог члана има и акционар који
није присуствовао седници скупштине
на којој се одлучује о питањима из
става 1. овог члана.

474.2

35

An SE may be formed in accordance 577с
with Article 2(3).

На оснивање контролисаног друштва у
облику европског друштва, сходно се
примењују одредбе овог закона које се
односе на акционарско друштво, као и

ПУ

г)

д)

368

а)

а1)

б)

б1)

в)

одредбе чл.577е до 577њ овог закона.
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37.1

Companies, firms and other legal
entities participating in such an
operation shall be subject to the
provisions governing their participation 577с
in the formation of a subsidiary in the
form of a public limited-liability
company under national law.

На оснивање контролисаног друштва у
облику европског друштва, сходно се
примењују одредбе овог закона које се
односе на акционарско друштво, као и
одредбе чл.577е до 577њ овог закона.

577г.1

Европско друштво на територији
Републике Србије може се основати:

577г.1.3

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

(1) најмање два друштва, од којих је
најмање једно, друштво из чл. 139. или
245. овог закона регистровано на
An SE may be formed in accordance 577г.1.3.1 територији Републике Србије и најмање
with Article 2(4).
једно, друштво капитала основано на
територији друге државе чланице или
(2) најмање два друштва из чл. 139. или
245. овог закона регистрована на
територији Републике Србије од којих
свако, у периоду од најмање две године,
577г.1.3.2
на територији друге државе чланице
има
регистрован
огранак
или
контролисано
друштво
чији
је

ПУ

ПУ

г)

д)

369

а)

а1)

б)

б1)

в)

искључиви власник;

37.2

37.3

37.4

37.5

Without prejudice to Article 12 the
conversion of a public limited-liability
company into an SE shall not result in 577г.3
the winding up of the company or in the
creation of a new legal person.

Промена правне форме у случају из
става 1. тачка 4) не утиче на правни
субјективитет акционарског друштва и
нема за последицу оснивање новог
правног лица.

ПУ

The registered office may not be
transferred from one Member State to 577т.9
another pursuant to Article 8 at the same
time as the conversion is effected.

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.

ПУ

The management or administrative
organ of the company in question shall
draw up draft terms of conversion and a
report explaining and justifying the legal
and economic aspects of the conversion 577т.3
and indicating the implications for the
shareholders and for the employees of
the adoption of the form of an SE.

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.

ПУ

The draft terms of conversion shall be 577т.7

На

ПУ

објављивање

плана

промене,

г)

д)

370

а)

а1)

б)

б1)

в)

publicised in the manner laid down in
each Member State's law in accordance
with Article 3 of Directive 68/151/EEC
at least one month before the general
meeting called upon to decide thereon.

извештаја о потреби спровођења
поступка промене правне форме и
ревизорског извештаја о промени
правне форме сходно се примењују
одредбе члана 577ж овог закона.

37.6

Before the general meeting referred to in
paragraph 7 one or more independent
experts appointed or approved, in
accordance with the national provisions
adopted in implementation of Article 10
of Directive 78/855/EEC, by a judicial
or administrative authority in the
Member State to which the company 577т.6
being converted into an SE is subject
shall certify in compliance with
Directive77/91/EEC mutatis
mutandis that the company has net
assets at least equivalent to its capital
plus those reserves which must not be
distributed under the law or the Statutes.

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.

ПУ

37.7

The general meeting of the company in
question shall approve the draft terms of
conversion together with the statutes of
the SE. The decision of the general 577т.8
meeting shall be passed as laid down in
the provisions of national law adopted in
implementation of Article 7 of Directive
78/855/EEC.

Одлука о промени правне форме
доноси се трочетвртинском већином
гласова присутних акционара, ако
статутом није одређена већа већина.

ПУ

г)

д)

371

а)

37.8

а1)

б)

Member States may condition a
conversion to a favourable vote of a
qualified majority or unanimity in the 577т.8
organ of the company to be converted
within which employee participation is
organised.
577б

37.9

The rights and obligations of the
company to be converted on terms and
conditions of employment arising from 505.1
national law, practice and individual
employment contracts or employment
relationships and existing at the date of
the registration shall, by reason of such
registration be transferred to the SE.
505.1.6
Under the conditions laid down by this 577ч.1
Regulation an SE shall comprise:
(a) a general meeting of shareholders and

38

( either a supervisory organ and a
b management organ (two-tier system) or
) an administrative organ (one-tier
system) depending on the form adopted
in the statutes.

б1)

в)

Одлука о промени правне форме
доноси се трочетвртинском већином
гласова присутних акционара, ако
статутом није одређена већа већина.

ПУ

На питања која нису прописана
одредбама овог дела закона, примењују
се одредбе овог закона које се односе на
акционарско друштво.
Правне последице статусне промене
наступају даном регистрације статусне
промене у складу са законом о
регистрацији и то:
6) запослени у друштву преносиоцу
који су уговором о статусној промени,
односно планом поделе распоређени у
друштво стицаоца настављају да раде у
том друштву у складу са прописима о
раду;
Управљање европским друштвом које
је регистровано у Републици Србији
може
бити
организовано
као
једнодомно или дводомно, у складу са
одредбама члана 326. овог закона.
Управљање друштвом може бити
организовано као једнодомно или
дводомно.

ПУ

ПУ

г)

д)

372

а)

а1)

б)
326.1

326.2

326.3

39

The management organ shall be
responsible for managing the SE. A
Member State may provide that a
managing director or managing directors
shall be responsible for the current 577ч.4
management under the same conditions
as for public limited-liability companies
that have registered offices within that
Member State's territory….
The supervisory organ shall supervise
the work of the management organ. It
may not itself exercise the power to
manage the SE.

40

2. The members of the supervisory 577ч.4
organ shall be appointed by the general
meeting. The members of the first
supervisory organ may, however, be
appointed by the statutes. This shall

б1)

в)

У случају једнодомног управљања,
органи друштва су:
1) скупштина;
2) један или више директора, односно
одбор директора.
У случају дводомног управљања,
органи друштва су:
1) скупштина;
2) надзорни одбор;
3) један или више извршних директора,
односно извршни одбор.

На дводомно управљање европским
друштвом сходно се примењују
одредбе чл. 417. до 467. овог закона.

ПУ

На дводомно управљање европским
друштвом сходно се примењују
одредбе чл. 417. до 467. овог закона.

ПУ

г)

д)

373

а)

а1)

б)

б1)

в)

На дводомно управљање европским
друштвом сходно се примењују
одредбе чл. 327. до 381. овог закона и
одредбе чл. 417. до 467. овог закона.

ПУ

apply without prejudice to Article 47(4)
or to any employee participation
arrangements determined pursuant to
Directive 2001/86/EC.
3. The number of members of the
supervisory organ or the rules for
determining it shall be laid down in the
statutes. A Member State may, however,
stipulate the number of members of the
supervisory organ for SEs registered
within its territory or a minimum and/or
a maximum number.
The management organ shall report to
the supervisory organ at least once every
three months on the progress and
foreseeable development of the SE's
business.
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2. In addition to the regular
information referred to in paragraph 1,
the management organ shall promptly
pass the supervisory organ any 577ч.4
information on events likely to have an
appreciable effect on the SE.
3. The supervisory organ may require
the management organ to provide
information of any kind which it needs
to exercise supervision in accordance
with Article 40(1). A Member State may
provide that each member of the

г)

д)

374

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

supervisory organ also be entitled to this
facility.
4. The
supervisory
organ
undertake or
arrange
for
investigations
necessary
for
performance of its duties.

may
any
the

5. Each member of the supervisory
organ shall be entitled to examine all
information submitted to it.
577ч.4
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The supervisory organ shall elect a
chairman from among its members. If
half of the members are appointed by 400.1
employees, only a member appointed by
the general meeting of shareholders may
be elected chairman.
443

43

The administrative organ shall manage 577ч.2
the SE. A Member State may provide
that a managing director or managing
directors shall be responsible for the
day-to-day management under the same 383.1
conditions as for public limited-liability
companies that have registered offices

На дводомно управљање европским
друштвом сходно се примењују
одредбе чл. 417. до 467. овог закона.
Ако друштво има одбор директора,
директори бирају једног од директора
за председника одбора.

ДУ

Није предвиђено да
запослени именују
чланове надзорног
одбора код а.д.

На председника наџорног одбора
сходно се примењују одредбе члана
400. овог закона.
На једнодомно управљање европским
друштвом сходно се примењују
одредбе чл. 327. до 416. овог закона.
Друштво има једног или више
директора, чији број се одређује
статутом.

Ако половину
чланова именује
запослени, може бити
изабран само члан
који именује
скупштина
акционара.

ПУ

д)

375

а)

а1)
within that Member State's territory.

б)
384.1

б1)

в)

Директоре именује скупштина.

2. The number of members of the
administrative organ or the rules for
determining it shall be laid down in the
SE's statutes. A Member State may,
however, set a minimum and, where
necessary, a maximum number of
members.
The administrative organ shall, however,
consist of at least three members where
employee participation is regulated in
accordance with Directive 2001/86/EC.
3. The member or members of the
administrative organ shall be appointed
by the general meeting. The members of
the first administrative organ may,
however, be appointed by the statutes.
This shall apply without prejudice to
Article 47(4) or to any employee
participation arrangements determined
pursuant to Directive 2001/86/EC.
4. Where no provision is made for a
one-tier system in relation to public
limited-liability
companies
with
registered offices within its territory, a
Member State may adopt the appropriate
measures in relation to SEs.
44

The administrative organ shall meet at 577ч.3
least once every three months at

Изузетно од одредаба става 2. овог
члана, у европском друштву мора бити

ПУ

г)

д)

376

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

образован одбор директора, а седнице
одбора директора одржавају се најмање
једном у три месеца.

intervals laid down by the statutes to
discuss the progress and foreseeable
development of the SE's business.
2. Each member of the administrative
organ shall be entitled to examine all
information submitted to it.
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The administrative organ shall elect a
chairman from among its members. If
half of the members are appointed by 400.1
employees, only a member appointed by
the general meeting of shareholders may
be elected chairman.
385.1
Members of company organs shall be
appointed for a period laid down in the
385.2
statutes not exceeding six years.

46

47

Ако друштво има одбор директора,
директори бирају једног од директора
за председника одбора.

ДУ

Директори се именују на период
одређен статутом, који не може бити
дужи од четири године (мандат
директора).

2. Subject to any restrictions laid down
in the statutes, members may be
reappointed once or more than once for
the period determined in accordance
385.3
with paragraph 1.

Ако статутом или одлуком скупштине о
именовању директора није одређена
дужина трајања мандата директора,
мандат траје четири године.

An SE's statutes may permit a company 31.2
or other legal entity to be a member of
one of its organs, provided that the law
applicable to public limited-liability

Законски заступник друштва може бити
физичко
лице
или
друштво
регистровано у Републици Србији.

ПУ

По истеку мандата, директор може бити
поново именован.

ПУ

Није
предвиђено
да запослени
чине део
одбора

377

а)

а1)
companies in the Member State in which
the SE's registered office is situated does
not provide otherwise.
That company or other legal entity shall
designate a natural person to exercise its 31.4
functions on the organ in question.
2. No person may be a member of any
SE organ or a representative of a
member within the meaning of
paragraph 1 who:
( is disqualified, under the law of the 31.5
a Member State in which the SE's
) registered office is situated, from
serving on the corresponding organ of
a public limited-liability company
governed by the law of that Member
State, or
( is disqualified from serving on the
b corresponding organ of a public
) limited-liability company governed by
the law of a Member State owing to a
judicial or administrative decision
delivered in a Member State.
3. An SE's statutes may, in accordance
with the law applicable to public
limited-liability companies in the
Member State in which the SE's
registered office is situated, lay down
special conditions of eligibility for

б)

б1)
Друштво које има функцију законског
заступника, ту функцију врши преко
свог законског заступника који је
физичко лице или физичког лица које је
за то овлашћено посебним пуномоћјем
издатим у писаној форми.
Законски заступници друштва и лица из
става 4. овог члана региструју се у
складу са законом о регистрацији.

в)

г)

д)

378

а)

а1)

б)

б1)

в)

За обављање односно предузимање
следећих
послова
потребна
је
сагласност надзорног одбора:
1) стицање, отуђење и оптерећење
удела и акција које друштво поседује у
другим правним лицима;
2) стицање, отуђење и оптерећење
непокретности;
3) узимање кредита, односно узимање и
давање
зајмова,
успостављање
обезбеђења на имовини друштва, као и
давање јемстава и гаранција за обавезе
трећих лица;
4) други послови за које је овим
законом прописано да су у надлежности
наџорног одбора.
Статутом или одлуком наџорног одбора
може се одредити:
1) да сагласност наџорног одбора није
потребна за послове из става 2. тач. 1)
до 3) овог члана ако се ти послови
предузимају
у
оквиру редовног
пословања друштва; и
2) вредност послова из става 2. тачка 3)

ПУ

members representing the shareholders.
4. This Regulation shall not affect
national law permitting a minority of
shareholders or other persons or
authorities to appoint some of the
members of a company organ.
422.2

An SE's statutes shall list the categories
of
transactions
which
require
authorisation of the management organ
by the supervisory organ in the two-tier
system or an express decision by the
administrative organ in the one-tier
system.
48

A Member State may, however, provide
that in the two-tier system the
supervisory organ may itself make
certain categories of transactions subject
to authorisation.
2. A Member State may determine the
categories of transactions which must at
least be indicated in the statutes of SEs
registered within its territory.
422.3

г)

д)

379

а)

а1)

б)

422.4

422.5

246.1

б1)
овог члана који се могу обављати
односно предузимати и без сагласности
наџорног одбора.
Статутом или одлуком надзорног
одбора могу се одредити и други
послови за чије је обављање односно
предузимање
потребна
сагласност
наџорног одбора.
Извршни директори се у вођењу
послова друштва морају придржавати
ограничења за предузимање одређених
послова или врсте послова за које је
потребна сагласност наџорног одбора
или скупштине, а која су одређена овим
законом,
статутом,
одлукама
скупштине и одлукама наџорног
одбора.
Статут акционарског друштва садржи
нарочито:
1) пословно име и седиште друштва;
2) претежну делатност друштва;
3) податке о висини уписаног и
уплаћеног основног капитала, као и
податке о броју и укупној номиналној
вредности одобрених акција, ако
постоје;...
Друштво је дужно да најмање једном
годишње изврши измене и допуне
статута ради усклађивања података из
става 1. тач. 3) и 4) овог члана, ако је у

в)

г)

д)

380

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

претходној години дошло до промене
тих података.

246.2

72.1

49

The members of an SE's organs shall be
under a duty, even after they have
ceased to hold office, not to divulge any 72.2
information which they have concerning
the SE the disclosure of which might be
prejudicial to the company's interests,
except where such disclosure is required
or permitted under national law
provisions applicable to public limitedliability companies or is in the public
interest.

72.3

Лица из члана 61. овог закона, као и
лица запослена у друштву, дужна су да
чувају пословну тајну друштва.
Лица из става 1. овог члана дужна су да
пословну тајну чувају и након
престанка тог својства, у периоду од
две године од дана престанка тог
својства. Оснивачким актом, статутом,
одлуком друштва или уговором
закљученим са тим лицима може се
предвидети да тај период буде дужи,
али не дужи од пет година.
Пословна тајна је податак чије би
саопштавање трећем лицу могло нанети
штету друштву, као и податак који има
или може имати економску вредност
зато што није опште познат, нити је
лако доступан трећим лицима која би

ПУ

Обавеза
чувања
пословне
тајне се
односи на
директоре,
чланове
надзорног
одбора (члан
61.1.4.
Закона)

381

а)

а1)

б)

б1)

в)

његовим
коришћењем
или
саопштавањем
могла
остварити
економску корист и који је од стране
друштва
заштићен
одговарајућим
мерама у циљу чувања његове тајности.
Unless otherwise provided by this 404
Regulation or the statutes, the internal
rules relating to quorums and decisiontaking in SE organs shall be as follows:
( quorum: at least half of the members
a must be present or represented;
)
( decision-taking: a majority of the
b members present or represented.
)
50

2. Where there is no relevant provision
in the statutes, the chairman of each
organ shall have a casting vote in the
event of a tie. There shall be no
provision to the contrary in the statutes,
however, where half of the supervisory
organ
consists
of
employees'
representatives.
3. Where employee participation is
provided for in accordance with
Directive 2001/86/EC, a Member State
may provide that the supervisory organ's
quorum and decision-making shall, by
way of derogation from the provisions

Кворум за рад седнице одбора
директора јесте већина од укупног
броја директора, ако статутом или
пословником о раду одбора директора
није одређен већи број.
Седнице одбора директора могу се
одржати и писаним или електронским
путем,
телефоном,
телеграфом,
телефаксом или употребом других
средстава
аудио-визуелне
комуникације, под условом да се томе
не противи ниједан директор у писаној
форми, ако статутом или пословником
о раду одбора директора није другачије
одређено.
Одсутни директори могу гласати и
писаним путем, када се за потребе
кворума сматра да су присуствовали
седници,
ако
статутом
или
пословником о раду одбора директора
није другачије одређено.
Одбор директора одлуке доноси
већином гласова присутних директора,
осим ако је статутом или пословником
о раду одређена већа већина.

ПУ

г)

д)

382

а)

а1)

б)

referred to in paragraphs 1 and 2, be 406.1
subject to the rules applicable, under the
same conditions, to public limitedliability companies governed by the law
of the Member State concerned.

б1)

в)

Ако су гласови директора при
одлучивању
једнако
подељени,
одлучујући је глас председника одбора
директора,
ако
статутом
или
пословником о раду није другачије
одређено.

406.2
415.1

51

Members of an SE's management,
supervisory and administrative organs
shall be liable, in accordance with the 415.2
provisions applicable to public limitedliability companies in the Member State
in which the SE's registered office is
situated, for loss or damage sustained by 415.3
the SE following any breach on their
part of the legal, statutory or other
obligations inherent in their duties.
447

52

The general meeting shall decide on
matters for which it is given sole 577ч.5
responsibility by:
(a)

this Regulation or

Директор одговара друштву за штету
коју му проузрокује кршењем одредаба
овог закона, статута или одлуке
скупштине.
Изузетно,
директор
неће
бити
одговоран за штету ако је поступао у
складу са одлуком скупштине.
Ако штета из става 1. овог члана
настане као последица одлуке одбора
директора, за штету одговарају и сви
директори који су за ту одлуку гласали.

ПУ

На одговорност чланова наџорног
одбора сходно се примењују одредбе
члана 415. овог закона.
Одредбе овог закона које се односе на
скупштину акционарског
друштва
сходно се примењују и на скупштину
европског друштва.

ПУ

г)

д)

383

а)

а1)

б)

( the legislation of the Member State in
b which the SE's registered office is
) situated adopted in implementation of
Directive 2001/86/EC.

б1)
Скупштина одлучује о:

Furthermore, the general meeting shall
decide
on
matters
for
which
responsibility is given to the general
meeting of a public limited-liability
company governed by the law of the
Member State in which the SE's
registered office is situated, either by the
law of that Member State or by the SE's
statutes in accordance with that law.

329

1) изменама статута; 2) повећању или
смањењу основног капитала, као и
свакој емисији хартија од вредности; 3)
броју одобрених акција; 4) променама
права или повластица било које класе
акција; 5) статусним променама и
променама правне форме;6) стицању и
располагању
имовином
велике
вредности; 7) расподели добити и
покрићу
губитака;
8)
усвајању
финансијских
извештаја,
као
и
извештаја ревизора ако су финансијски
извештаји били предмет ревизије; 9)
усвајању извештаја одбора директора,
односно наџорног одбора ако је
управљање друштвом дводомно; 10)
накнадама
директорима,
односно
члановима наџорног одбора ако је
управљање
друштвом
дводомно,
односно
правилима
за
њихово
одређивање, укључујући и накнаду која
се исплаћује у акцијама и другим
хартијама од вредности друштва; 11)
именовању и разрешењу директора;
12) именовању и разрешењу чланова
наџорног одбора, ако је управљање
друштвом дводомно;13) покретању
поступка
ликвидације,
односно

в)

г)

д)

384

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

подношењу
предлога
за
стечај
друштва;14) избору ревизора и накнади
за његов рад;15) другим питањима која
су у складу са овим законом стављена
на дневни ред седнице скупштине;16)
другим питањима у складу са овим
законом и статутом.
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Without prejudice to the rules laid down
in this section, the organisation and
conduct of general meetings together
with voting procedures shall be 577ч.5
governed by the law applicable to public
limited-liability companies in the
Member State in which the SE's
registered office is situated.

54

An SE shall hold a general meeting at
least once each calendar year, within six
577ч.5
months of the end of its financial year,
unless the law of the Member State in
which the SE's registered office is
situated applicable to public limitedliability companies carrying on the same
type of activity as the SE provides for 364.1
more frequent meetings. A Member
State may, however, provide that the

Одредбе овог закона које се односе на
скупштину акционарског
друштва
сходно се примењују и на скупштину
европског друштва.

ПУ

Одредбе овог закона које се односе на
скупштину акционарског
друштва
сходно се примењују и на скупштину
европског друштва.
ПУ
Редовна седница скупштине одржава се
једном годишње, најкасније у року од
шест месеци од завршетка пословне
године.

Одредбе
члана 327375. детаљно
регулишу
питања
организовања
, сазивања,
вођења,
гласања на
седници
скупштине

385

а)

а1)

б)

б1)

в)

first general meeting may be held at any
time in the 18 months following an SE's
incorporation.
General meetings may be convened at
any time by the management organ, the
administrative organ, the supervisory
organ or any other organ or competent
authority in accordance with the national
law applicable to public limited-liability
companies in the Member State in which
the SE's registered office is situated.

55

One or more shareholders who together
hold at least 10 % of an SE's subscribed 577ч.5
capital may request the SE to convene a
general meeting and draw up the agenda
therefor; the SE's statutes or national
legislation may provide for a smaller
proportion under the same conditions as
those applicable to public limitedliability companies.
2. The request that a general meeting
be convened shall state the items to be
put on the agenda.
3. If, following a request made under
paragraph 1, a general meeting is not
held in due time and, in any event,
within two months, the competent
judicial or administrative authority

372.1

Одредбе овог закона које се односе на
скупштину акционарског
друштва
сходно се примењују и на скупштину
европског друштва.
Ванредну седницу сазива одбор
директора, односно наџорни одбор ако
је управљање друштвом дводомно:
1) на основу своје одлуке;
2) по захтеву акционара који имају
најмање
5%
основног
капитала
друштва, односно акционара који имају
најмање 5% акција у оквиру класе која
има право гласа по тачкама дневног
реда који се предлаже, осим ако је
статутом предвиђено ниже учешће у
основном капиталу друштва, односно
мањи број акција у оквиру класе која

ПУ

г)

д)

386

а)

а1)

б)

within the jurisdiction of which the SE's
registered office is situated may order
that a general meeting be convened
within a given period or authorise either
the shareholders who have requested it
or their representatives to convene a
general meeting. This shall be without 372.2
prejudice to any national provisions
which allow the shareholders themselves
to convene general meetings.

б1)

в)

има право гласа по тачкама дневног
реда који се предлаже.
Захтев из става 1. тачка 2) овог члана
мора да садржи податке о сваком
подносиоцу захтева у складу са чланом
265. овог закона и образложени предлог
дневног реда седнице.
Подносиоци захтева из става 1. тачка 2)
овог члана могу бити акционари који су
то својство стекли најмање три месеца
пре подношења захтева и који то
својство задрже до доношења одлуке по
захтеву.

372.3

56

One or more shareholders who together 577ч.5
hold at least 10 % of an SE's subscribed
capital may request that one or more
additional items be put on the agenda of
any general meeting. The procedures
and time limits applicable to such
requests shall be laid down by the
national law of the Member State in
which the SE's registered office is 337.1
situated or, failing that, by the SE's
statutes. The above proportion may be
reduced by the statutes or by the law of
the Member State in which the SE's
registered office is situated under the
same conditions as are applicable to

Одредбе овог закона које се односе на
скупштину акционарског
друштва
сходно се примењују и на скупштину
европског друштва.
Један или више акционара који
поседују најмање 5% акција са правом
гласа може одбору директора, односно
наџорном одбору ако је управљање
друштвом
дводомно
предложити
додатне тачке за дневни ред седнице о
којима предлажу да се расправља, као и
додатне тачке о којима се предлаже да
скупштина донесе одлуку, под условом
да образложе тај предлог или да
доставе текст одлуке коју предлажу.

ПУ

г)

д)

387

а)

а1)

б)

public limited-liability companies.

337.2

337.3

б1)

в)

Предлог из става 1. овог члана даје се
писаним путем, уз навођење података о
подносиоцима захтева, а може се
упутити друштву најкасније 20 дана
пре дана одржавања редовне седнице
скупштине, односно десет дана пре
одржавања
ванредне
седнице
скупштине.
Јавно акционарско друштво је дужно да
предлог из става 1. овог члана објави на
интернет страници друштва најкасније
наредног радног дана од дана пријема
предлога.
Ако одбор директора, односно наџорни
одбор ако је управљање друштвом
дводомно, прихвати предлог из става 1.
овог члана, друштво је у обавези да
нови дневни ред без одлагања достави
акционарима који имају право на
учешће у раду скупштине на начин
предвиђен у члану 335. ст. 3. до 5. овог
закона.

337.4

57

Save where this Regulation or, failing 577ч.5
that, the law applicable to public

ПУ
Скупштина доноси одлуке обичном

г)

д)

388

а)

а1)

б)

limited-liability companies in the 358.1
Member State in which an SE's
registered office is situated requires a
larger majority, the general meeting's
decisions shall be taken by a majority of
the votes validly cast.
358.2

58

59

The votes cast shall not include votes
attaching to shares in respect of which 577ч.5
the shareholder has not taken part in the
vote or has abstained or has returned a 358.1
blank or spoilt ballot paper.
Amendment of an SE's statutes shall
require a decision by the general
meeting taken by a majority which may
not be less than two thirds of the votes
cast, unless the law applicable to public
limited-liability companies in the
577ђ.5
Member State in which an SE's
registered office is situated requires or
permits a larger majority.
2. A Member State may, however,
provide that where at least half of
an SE's subscribed capital is represented,

б1)
већином гласова присутних акционара
који имају право гласа по одређеном
питању, осим ако је овим законом или
статутом за поједина питања одређен
већи број гласова.
Приликом утврђивања броја гласова
присутних акционара за потребе
утврђивања већине за одлучивање у
обзир се узимају и гласови акционара
који
су гласали
писаним
или
електронским путем.
Скупштина доноси одлуке обичном
већином гласова присутних акционара
који имају право гласа по одређеном
питању, осим ако је овим законом или
статутом за поједина питања одређен
већи број гласова.

Измене и допуне статута доноси
скупштина
европског
друштва
двотрећинском већином гласова свих
акционара са правом гласа.

в)

ПУ

ПУ

г)

д)

389

а)

а1)

б)

б1)

в)

Ако је по одређеним тачкама дневног
реда потребно да гласају посебне класе
акционара, то гласање се може одржати
у оквиру рада седнице скупштине или
на посебно сазваној седници скупштине
акционара те класе (посебна седница
скупштине) ако то захтевају акционари
посебне класе акција који представљају
најмање 10% од укупног броја гласова
акција које имају право гласа по том
питању.

ПУ

г)

д)

a simple majority of the votes referred to
in paragraph 1 shall suffice.
3. Amendments to an SE's statutes
shall be publicised in accordance with
Article 13.
Where an SE has two or more classes of
shares, every decision by the general
meeting shall be subject to a separate
vote by each class of shareholders
whose class rights are affected thereby.
60

357.1

2. Where a decision by the general
meeting requires the majority of votes
specified in Article 59(1) or (2), that
majority shall also be required for the
separate vote by each class of
shareholders whose class rights are
affected by the decision.

61

Subject to Article 62 an SE shall be
governed by the rules applicable to
public limited-liability companies under
the law of the Member State in which its
registered office is situated as regards 577б
the preparation of its annual and, where
appropriate,
consolidated
accounts
including the accompanying annual
report and the auditing and publication
of those accounts.

62

An SE which is a credit or financial 577б

На питања која нису прописана
одредбама овог дела закона, примењују
се одредбе овог закона које се односе на
акционарско друштво.

На питања која нису прописана
одредбама овог дела закона, примењују

ПУ

Законом о
рачуноводств
у је
предвиђена
обавеза
састављања
годишњих
финансијских
извештаја

ПУ

Законом о

390

а)

а1)

б)

institution shall be governed by the rules
laid down in the national law of the
Member State in which its registered
office is situated in implementation of
Directive 2000/12/EC of the European
Parliament and of the Council of
20 March 2000 relating to the taking up
and pursuit of the business of credit
institutions as regards the preparation of
its annual and, where appropriate,
consolidated accounts, including the
accompanying annual report and the
auditing and publication of those
accounts.

б1)

в)

се одредбе овог закона које се односе на
акционарско друштво.

As regards winding up, liquidation, 577џ
insolvency, cessation of payments and

Одредбе овог закона о ликвидацији
сходно се примењују и на ликвидацију

д)
рачуноводств
у је
предвиђена
обавеза
састављања
годишњих
финансијских
извештаја

2. An SE which is an insurance
undertaking shall be governed by the
rules laid down in the national law of the
Member State in which its registered
office is situated in implementation of
Council Directive 91/674/EEC of
19 December 1991 on the annual
accounts and consolidated accounts of
insurance undertakings as regards the
preparation of its annual and, where
appropriate,
consolidated
accounts
including the accompanying annual
report and the auditing and publication
of those accounts.
63

г)

ПУ

391

а)

а1)
similar procedures, an SE shall be
governed by the legal provisions which
would apply to a public limited-liability
company formed in accordance with the
law of the Member State in which its
registered office is situated, including
provisions relating to decision-making
by the general meeting.

б)

б1)

в)

г)

д)

европског друштва.
Одредбе закона којим се уређује стечај
сходно се примењују и на стечај
европског друштва.

When an SE no longer complies with
the requirement laid down in Article 7,
the Member State in which the SE's
registered office is situated shall take
appropriate measures to oblige the SE to
regularise its position within a specified
period either:
( by re-establishing its head office in the
a Member State in which its registered
) office is situated or
64

( by transferring the registered office by
b means of the procedure laid down in
) Article 8.
2. The Member State in which the SE's
registered office is situated shall put in
place the measures necessary to ensure
that an SE which fails to regularise its
position in accordance with paragraph 1
is liquidated.
3. The Member State in which the SE's
registered office is situated shall set up a

НП

Односи се на
земљу
чланицу

392

а)

а1)

б)

б1)

в)

judicial remedy with regard to any
established infringement of Article 7.
That remedy shall have a suspensory
effect on the procedures laid down in
paragraphs 1 and 2.
4. Where it is established on the
initiative of either the authorities or any
interested party that an SE has its head
office within the territory of a Member
State in breach of Article 7, the
authorities of that Member State shall
immediately inform the Member State in
which the SE's registered office is
situated.

577џ

65

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.

Without prejudice to provisions of
national law requiring additional
publication,
the
initiation
and
termination of winding up, liquidation,
insolvency or cessation of payment
procedures and any decision to continue
operating shall be publicised in
accordance with Article 13.

ПУ

526

Ликвидација друштва
регистрације одлуке о
објављивањем огласа
ликвидације, у складу
регистрацији.

почиње даном
ликвидацији и
о покретању
са законом о

г)

д)

393

а)

а1)

б)

An SE may be converted into a public
limited-liability company governed by
the law of the Member State in which its
registered office is situated. No decision
on conversion may be taken before two
years have elapsed since its registration
or before the first two sets of annual
accounts have been approved.
2. The conversion of an SE into a
public limited-liability company shall
not result in the winding up of the
company or in the creation of a new
legal person.
66

3. The management or administrative 577у
organ of the SE shall draw up draft
terms of conversion and a report
explaining and justifying the legal and
economic aspects of the conversion and
indicating the implications of the
adoption of the public limited-liability
company for the shareholders and for
the employees.
4. The draft terms of conversion shall
be publicised in the manner laid down in
each Member State's law in accordance
with
Article 3
of
Directive
68/151/EEC at least one month before
the general meeting called to decide

б1)

в)

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.

ПУ

г)

д)

394

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

thereon.
If and so long as the third phase of
economic and monetary union (EMU)
does not apply to it each Member State
may make SEs with registered offices
within its territory subject to the same
provisions as apply to public limitedliability companies covered by its
legislation as regards the expression of
their capital. An SE may, in any case,
express its capital in euro as well. In that
event the national currency/euro
conversion rate shall be that for the last
day of the month preceding that of the
formation of the SE.
67

2. If and so long as the third phase of
EMU does not apply to the Member
State in which an SE has its registered
office, the SE may, however, prepare
and publish its annual and, where
appropriate, consolidated accounts in
euro. The Member State may require
that the SE's annual and, where
appropriate, consolidated accounts be
prepared and published in the national
currency under the same conditions as
those laid down for public limitedliability companies governed by the law
of that Member State. This shall not
prejudge the additional possibility for an

НУ

Односи се на
земљу
чланицу

395

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

SE of publishing its annual and, where
appropriate, consolidated accounts in
euro in accordance with Council
Directive
90/604/EEC of
8 November 1990 amending Directive
78/60/EEC on annual accounts and
Directive 83/349/EEC on consolidated
accounts as concerns the exemptions for
small and medium-sized companies and
the publication of accounts in ecu
The Member States shall make such
provision as is appropriate to ensure the
effective application of this Regulation.
68

69

2. Each Member State shall designate
the competent authorities within the
meaning of Articles 8, 25, 26, 54, 55 and
64. It shall inform the Commission and
the other Member States accordingly.
Five years at the latest after the entry
into force of this Regulation, the
Commission shall forward to the
Council and the European Parliament a
report on the application of the
Regulation
and
proposals
for
amendments, where appropriate. The
report shall, in particular, analyse the
appropriateness of:
( allowing the location of an SE's head
a office and registered office in different

НП

Завршне
одредбе које
су
непреносиве

НП

Завршне
одредбе које
су
непреносиве

396

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

) Member States;
( broadening the concept of merger in
b Article 17(2) in order to admit also
) other types of merger than those
defined in Articles 3(1) and 4(1) of
Directive 78/855/EEC;
( revising the jurisdiction clause in
c Article 8(16) in the light of any
) provision which may have been
inserted in the 1968 Brussels
Convention or in any text adopted by
Member States or by the Council to
replace such Convention;
( allowing provisions in the statutes of
d an SE adopted by a Member State in
) execution of authorisations given to the
Member States by this Regulation or
laws adopted to ensure the effective
application of this Regulation in
respect to the SE which deviate from or
are complementary to these laws, even
when such provisions would not be
authorised in the statutes of a public
limited-liability company having its
registered office in the Member State.

70

This Regulation shall enter into force on
8 October 2004.
This Regulation shall be binding in its
entirety and directly applicable in all

НП

Завршне
одредбе које
су
непреносиве

397

а)

а1)
Member States.

б)

б1)

в)

г)

д)

398

1. Назив прописа Eвропске уније :

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа

Council regulation (EEC) No 2137/85 of 25 July 1985 on the European Economic Interest Grouping (EEIG)

31985R2137

Уредба Већа (ЕЕЗ) бр 2137/85 од 25.7.1985. о Европској економској интересној групацији (ЕЕИГ)
3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа: Влада
Обрађивач: Министарство привреде

4. Датум
18.05.2018.

израде

табеле:

5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске 6. Бројчане ознаке (шифре)
уније:
планираних прописа из базе
НПAA:
Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, Draft of law on the amendments
to the Law on companies
2016-639
7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ:

а)

Одредб
а
пропис
а ЕУ

1.1.1

4

а1)

б)

Садржина одредбе

Одредбе
прописа
Р.С.

European Economic Interest Groupings
shall be formed upon the terms, in the
580a
manner and with the effects laid down in

б1)

Садржина одредбе

в)

г)

д)

Уск
лађе
ност

Разлози за делимичну
усклађеност,
неусклађеност или
непреносивост

Напомена о
усклађености

4

У Републици Србији може се ПУ
основати Европскa економскa

Потпуно усклађено - ПУ, делимично усклађено - ДУ, неусклађено - НУ, непреносиво – НП

Предлог

399

а)

а1)

б)

б1)

в)

интересна групација.

this Regulation.

580г.1
Оснивачки акт групације је уговор
о оснивању групације, који се
сачињава у писаној форми.
1.1.2

Accordingly, parties intending to form a
grouping must conclude a contract and
have the registration provided for in
Article 6 carried out
580д.1

На регистрацију групације која се
оснива на територији Републике ПУ
Србије сходно се примењују
одредбе закона којим се уређују
удружења, осим ако овим делом
закона није другачије прописано.

1.2

A grouping so formed shall, from the
date of its registration as provided for in
Article 6, have the capacity, in its own
name, to have rights and obligations of 580ђ.1
all kinds, to make contracts or
accomplish other legal acts, and to sue
and be sued

Групација која се оснива на
територији Републике Србије
стиче својство правног лица
ПУ
регистрацијом
у
регистру
удружења у складу са законом
којим се уређују удружења.

1.3

The Member States shall determine
whether or not groupings registered at
their registries, pursuant to Article 6,
have legal personality

Групација која се оснива на
територији Републике Србије
стиче својство правног лица
ПУ
регистрацијом
у
регистру
удружења у складу са законом
којим се уређују удружења.

580ђ.1

г)

д)
члан 150
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а)

2.1

2.2

а1)

б)

Subject to the provisions of this
Regulation, the law applicable, on the
one hand, to the contract for the
formation of a grouping, except as
regards matters relating to the status or
capacity of natural persons and to the
580д.1
capacity of legal persons and, on the
other hand, to the internal organization
of a grouping shall be the internal law of
the State in which the official address is
situated, as laid down in the contract for
the formation of the grouping
Where a State comprises several
territorial units, each of which has its
own rules of law applicable to the
matters referred to in paragraph 1, each
territorial unit shall be considered as a
State for the purposes of identifying the
law applicable under this Article
580в.1

б1)

в)

На регистрацију групације која се
оснива на територији Републике
Србије сходно се примењују
одредбе закона којим се уређују ПУ
удружења, осим ако овим делом
закона није другачије прописано.

непреносиво

НП

3.1.1

The purpose of a grouping shall be to
facilitate or develop the economic
activities of its members and to improve
or increase the results of those activities;
its purpose is not to make profits for
580в.3
itself

Групација се оснива ради лакшег
остваривања, развоја, усклађивања
и заступања привредних и других
економских интереса и активности ПУ
њених чланова.
Циљ групације није стицање
сопствене добити.

3.1.2

Its activity shall be related to the
economic activities of its members and

Групација нема сопствену
делатност, а послове и активности

580в.2

ПУ

г)

д)

401

а)

а1)

б)

б1)

в)

must not be more than ancillary to those
activities

које предузима ради остваривања
циља због којег је основана
представља допунску, односно
помоћну активност у обављању
делатности њених чланова.

Consequently, a grouping may not:
exercise, directly or indirectly, a power
of management or supervision over its
members' own activities or over the
activities of another undertaking, in
particular in the fields of personnel,
finance and investment;

580в.6.1

1) непосредно или посредно,
управљати или вршити надзор над
делатностима својих чланова или
других привредних друштава, ПУ
нарочито у погледу запослених и
других
ангажованих
лица,
финансија и улагања;

3.2.b

directly or indirectly, on any basis
whatsoever, hold shares of any kind in a
member undertaking; the holding of
shares in another undertaking shall be
580в.6.2
possible only in so far as it is necessary
for the achievement of the grouping's
objects and if it is done on its members'
behalf;

2) непосредно или посредно, по
било ком основу, имати у
власништву акције или уделе у
основном
капиталу
својих
чланова, с тим да може поседовати
ПУ
акције или уделе у другим
привредним друштвима, ако је то у
интересу њених чланова и ако је
неопходно за остваривање циљева
групације;

3.2.c

employ more than 500 persons

3.2.d

be used by a company to make a loan to
a director of a company, or any person
580в.6.4
connected with him, when the making of
such loans is restricted or controlled

3.2.a

580в.6.3

3) запошљавати више од 500 лица;

ПУ

4) директору члана групације или
са њим повезаном лицу давати ПУ
зајам или у корист тих лица
располагати имовином групације,

г)

д)

402

а)

а1)

б)

б1)

в)

нити се преко групације може
вршити пренос имовине са члана
групације на његовог директора
или са њим повезаног лица;

under the Member States' laws
governing companies. Nor must a
grouping be used for the transfer of any
property between a company and a
director, or any person connected with
him, except to the extent allowed by the
Member States' laws governing
companies. For the purposes of this
provision the making of a loan includes
entering into any transaction or
arrangement of similar effect, and
property includes moveable and
immoveable property;
3.2.e

be a member of another European
Economic Interest Grouping

4.1.a

Only the following may be members of
a grouping:
companies or firms within the meaning
of the second paragraph of Article 58 of
the Treaty and other legal bodies
governed by public or private law,
which have been formed in accordance
with the law of a Member State and
580б
which have their registered or statutory
office and central adminsitration in the
Community; where, under the law of a
Member State, a company, firm or other
legal body is not obliged to have a
registered or statutory office, it shall be
sufficient for such a company, firm or

580в.6.5

5) бити члан друге групације;

ПУ

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 ПУ
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
Европске уније или државе

г)

д)

403

а)

а1)

б)

other legal body to have its central
administration in the Community

4.1.b

natural persons who carry on any
industrial, commercial, craft or
agricultural activity or who provide
professional or other services in the
Community

4.2.a

A grouping must comprise at least:
two companies, firms or other legal
bodies, within the meaning of paragraph
580б
1, which have their central
administrations in different Member
States, or

580б

б1)

в)

потписнице Уговора о европском
економском простору (у даљем
тексту: државе чланице).
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
ПУ
делатност у складу са законом, од
којих
је
најмање
једно
регистровано
на
територији
Републике Србије, а друго на
територији друге државе чланице
Европске уније или државе
потписнице Уговора о европском
економском простору (у даљем
тексту: државе чланице).
Европскa економскa интересна
групација која се оснива на
територији Републике Србије (у
даљем тексту: групација) је правно
лице које оснивају најмање два
ПУ
привредна друштва, предузетника,
односно друга правна или физичка
лица
која
обављају
пољопривредну
или
другу
делатност у складу са законом, од

г)

д)

404

а)

а1)

б)

4.2.b

two natural persons, within the meaning
of paragraph 1, who carry on their
580б
principal activities in different Member
States, or

4.2.c

a company, firm or other legal body
within the meaning of paragraph 1 and a
natural person, of which the first has its 580б
central administration in one Member
State and the second carries on his

б1)

в)

којих
је
најмање
једно
регистровано
на
територији
Републике Србије, а друго на
територији друге државе чланице
Европске уније или државе
потписнице Уговора о европском
економском простору (у даљем
тексту: државе чланице).
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
ПУ
делатност у складу са законом, од
којих
је
најмање
једно
регистровано
на
територији
Републике Србије, а друго на
територији друге државе чланице
Европске уније или државе
потписнице Уговора о европском
економском простору (у даљем
тексту: државе чланице).
Европскa економскa интересна
групација која се оснива на
територији Републике Србије (у ПУ
даљем тексту: групација) је правно
лице које оснивају најмање два

г)

д)

405

а)

а1)

б)

4.4.

5.1.a

A Member State may provide that
groupings registered at its registries in
accordance with Article 6 may have no
more than 20 members. For this
purpose, that Member State may provide
that, in accordance with its laws, each
member of a legal body formed under its
laws, other than a registered company,
shall be treated as a separate member of
a grouping
Any Member State may, on grounds of
that State's public interest, prohibit or
restrict participation in groupings by
certain classes of natural persons,
companies, firms, or other legal bodies
A contract for the formation of a
grouping shall include at least:

в)

г)

НП

Одредба се односи на
државе чланице

НП

Одредба се односи на
државе чланице

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

principal activity in another Member
State

4.3.

б1)

580г.5.1

1) пословно име, односно назив ПУ
групације уз навођење ознаке

д)

406

а)

а1)

б)

б1)

в)

„Европска економска интересна
групацијаˮ или „ЕЕИГˮ;

the name of the grouping preceded or
followed either by the words ‘European
Economic Interest Grouping’ or by the
initials ‘EEIG’, unless those words or
initials already form part of the name
5.1.b

the official address of the grouping

580г.5.2

2) седиште и адресу седишта
ПУ
групације;

5.1.c

the objects for which the grouping is
formed

580г.5.3

3) циљ ради кога се оснива
ПУ
групација;

5.1.d

the name, business name, legal form,
permanent address or registered office,
and the number and place of
registration, if any, of each member of
the grouping

580г.5.4

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 ПУ
адресу
члана
групације,
укључујући и датум и број под
којим је тај члан групације
регистрован
у
одговарајућем
регистру и

5.1.e

the duration of the grouping, except
where this is indefinite

580г.5.5

5) време трајања групације, ако се
ПУ
оснива на одређено време.

6

A grouping shall be registered in the
State in which it has its official address,
580д.1
at the registry designated pursuant to
Article 39 (1)

На регистрацију групације која се
оснива на територији Републике ПУ
Србије сходно се примењују
одредбе закона којим се уређују

г)

д)

407

а)

а1)

б)

б1)

в)

удружења, осим ако овим делом
закона није другачије прописано.

7.1

7.2.a

A contract for the formation of a
grouping shall be filed at the registry
referred to in Article 6

580д.2.1

580д.2.1
The following documents and
particulars must also be filed at that
registry:
any amendment to the contract for the
formation of a grouping, including any
change in the composition of a grouping 580д.2.2

7.2.b

notice of the setting up or closure of any
580д.2.4
establishment of the grouping

7.2.c

any judicial decision establishing or
declaring the nullity of a grouping, in
accordance with Article 15

580д.2.5

7.2.d

notice of the appointment of the
manager or managers of a grouping,

У регистру удружења, обавезно се
региструју и:
1) уговор о оснивању групације и
његове измене;

ПУ

У регистру удружења, обавезно се
региструју и:
1) уговор о оснивању групације и
његове измене;
ПУ
2) подаци о члановима групације
из члана 580г став 5. тачка 4) овог
закона;
4) обавештење о оснивању,
односно
престанку
ПУ
представништва
групације
у
другој држави чланици;
5) одлука надлежног
забрани рада групације;

суда

о
ПУ

580д.2.8

8) престанак групације;

580д.2.3

3) заступници групације и подаци ПУ

г)

д)

408

а)

7.2.e

7.2.f

а1)

б)

their names and any other identification
particulars required by the law of the
Member State in which the register is
kept, notification that they may act alone
or must act jointly, and the termination
of any manager's appointment
notice of a member's assignment of his
participation in a grouping or a
580д.2.6
proportion thereof, in accordance with
Article 22 (1);
any decision by members ordering or
580д.2.5
establishing the winding up of a
grouping, in accordance with Article 31,
580д.2.8
or any judicial decision ordering such
winding up, in accordance with Articles
31 or 32

б1)

в)

из члана 580г став 5. тачка 4) овог
закона за заступнике, ограничења
овлашћења заступника, као и
промене података о заступницима;

6) подаци о промени чланова
групације;
ПУ

5) одлука надлежног
забрани рада групације;

суда

о
ПУ

8) престанак групације

580д.2.7

7.2.g

7) подаци о ликвидацији и стечају
групације;

notice of the appointment of the
liquidator or liquidators of a grouping,
as referred to in Article 35, their names
and any other identification particulars
required by the law of the Member State
in which the register is kept, and the
termination of any liquidator's
appointment;

3) заступници групације и подаци
ПУ
из члана 580г став 5. тачка 4) овог
закона за заступнике, ограничења
овлашћења заступника, као и
промене података о заступницима;
580д.2.3

7.2.h

notice of the conclusion of a grouping's
liquidation, as referred to in Article 35
(2);

580д.2.7

7) подаци о ликвидацији и стечају
ПУ
групације;

г)

д)

409

а)

7.2.i

а1)

any proposal to transfer the official
address, as referred to in Article 14 (1)

б)

580д.2.9

7.2.j

any clause exempting a new member
from the payment of debts and other
liabilities which originated prior to his
580д.2.10
admission, in accordance with Article 26
(2).

8

The following must be published, as laid
down in Article 39, in the gazette
referred to in paragraph 1 of that Article:
the particulars which must be included
in the contract for the formation of a
grouping, pursuant to Article 5, and any
amendments thereto
the number, date and place of
registration as well as notice of the
termination of that registration
the documents and particulars referred to
in Article 7 (b) to (j)
The particulars referred to in (a) and (b)
must be published in full. The
documents and particulars referred to in
(c) may be published either in full or in
extract form or by means of a reference
to their filing at the registry, in
accordance with the national legislation

б1)

9) промена седишта групације и

в)

г)

ПУ

10) клаузула уговора о оснивању
групације или други одговарајући
писани документ, којим се нови
члан групације изузима од обавезе ПУ
плаћања дугова и других обавеза
групације који су настали пре
његовог приступања.

Обавеза објављивања
података о удружењима
(као и о ЕЕИГ) у
Републици Србији је
предвиђена у Регистру
ПУ удружења који се као
централна, јавна,
електронска база
података води у
Агенцији за привредне
регистре

д)

410

а)

9.1

9.2

10

а1)

б)

applicable
The documents and particulars which
must be published pursuant to this
Regulation may be relied on by a
grouping as against third parties under
the conditions laid down by the national
law applicable pursuant to Article 3 (5)
and (7) of Council Directive
68/151/EEC of 9 March 1968 on
580д.1
coordination of safeguards which, for
the protection of the interests of
members and others, are required by
Member States of companies within the
meaning of the second paragraph of
Article 58 of the Treaty, with a view to
making such safeguards equivalent
throughout the Community (4)
If activities have been carried on on
behalf of a grouping before its
registration in accordance with Article 6
and if the grouping does not, after its
registration, assume the obligations
580ж.9
arising out of such activities, the natural
persons, companies, firms or other legal
bodies which carried on those activities
shall bear unlimited joint and several
liability for them
Any grouping establishment situated in
a Member State other than that in which 580д.3
the official address is situated shall be

б1)

в)

На регистрацију групације која се
оснива на територији Републике
Србије сходно се примењују
одредбе закона којим се уређују ПУ
удружења, осим ако овим делом
закона није другачије прописано.

За
обавезе
проистекле
из
активности које су предузете у име
групације, пре њене регистрације,
неограничено
солидарно
одговарају лица која су те ПУ
активности
предузела,
ако
групација након регистрације не
преузме обавезе проистекле из тих
активности.
У регистру страних удружења, у
складу са законом којим се уређују ПУ
удружења,
региструје
се

г)

д)

411

а)

11

а1)

б)

в)

registered in that State. For the purpose
of such registration, a grouping shall
file, at the appropriate registry in that
Member State, copies of the documents
which must be filed at the registry of the
Member State in which the official
address is situated, together, if
necessary, with a translation which
conforms with the practice of the
registry where the establishment is
registered

представништво
Европске
економске интересне групације
која је регистрована на територији
друге државе чланице.

Notice that a grouping has been formed
or that the liquidation of a grouping has
been concluded stating the number, date
and place of registration and the date,
place and title of publication, shall be
580д.4
given in the Official Journal of the
European Communities after it has been
published in the gazette referred to in
Article 39 (1)

Регистар
удружења,
односно
регистар страних удружења у року
од
месец
дана
од
дана
регистрације
доставља
Канцеларији за званична издања ПУ
Европских заједница податке из
ст.1, 2. и 3. овог члана ради
објављивања у „Службеном листу
Европске унијеˮ.

580а

12.1

б1)

The official address referred to in the
contract for the formation of a grouping
must be situated in the Community

У Републици Србији може се
основати Европскa економскa
интересна групација.
ПУ

580г.5.2

2) седиште и адресу седишта
групације;

г)

д)

ЕЕИГ које ће
бити
основане на
територији
Републике
Србије ће
имати
седиште на
територији

412

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)
РС, које ће
представљати
место из кога
се управља са
ЕЕИГ и које
је
регистровано
у Регистру
удружења

580а

12.2.a

where the grouping has its central
administration,
or

ПУ

580г.5.2

12.2.b

where one of the members of the
grouping has its central administration
or, in the case of a natural person, his
principal activity, provided that the
grouping carries on an activity there

13.1

The official address of a grouping may
be transferred within the Community

У Републици Србији може се
основати Европскa економскa
интересна групација.

2) седиште и адресу седишта
групације;
Седиште је место које је
наведено у уговору о
оснивању и из кога се
НП
управља са ЕЕИГ и које
је регистровано у
Регистру удружења

580и.1

Седиште групације може се
ПУ
пренети у другу државу чланицу.

413

а)

13.2

14.1.1

а1)

б)

When such a transfer does not result in a
change in the law applicable pursuant to
Article 2, the decision to transfer shall
580и.4
be taken in accordance with the
conditions laid down in the contract for
the formation of the grouping
When the transfer of the official address
results in a change in the law applicable
pursuant to Article 2, a transfer proposal
580и.2
must be drawn up, filed and published in
accordance with the conditions laid
down in Articles 7 and 8
580и.3

14.1.2

No decision to transfer may be taken for
two months after publication of the
proposal. Any such decision must be
taken by the members of the grouping
unanimously. The transfer shall take
effect on the date on which the grouping
is registered, in accordance with Article
6, at the registry for the new official
address. That registration may not be
effected until evidence has been
produced that the proposal to transfer
580и.4
the official address has been published

б1)
Скупштина
одлуку о
једногласно.

в)

групације доноси
преносу седишта

Заступник групације
предлог
одлуке
о
седишта.

сачињава
преносу

ПУ

ПУ

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. ПУ
Скупштина
одлуку о
једногласно.

групације доноси
преносу седишта

Одлука о преносу седишта ступа
на снагу даном регистрације новог
седишта у надлежном регистру
државе чланице у коју се преноси

г)

д)

414

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

седиште.

580и.5

14.2

14.3

14.4

The termination of a grouping's
registration at the registry for its old
official address may not be effected until
580и.6
evidence has been produced that the
grouping has been registered at the
registry for its new official address
Upon publication of a grouping's new
registration the new official address may
be relied on as against third parties in
accordance with the conditions referred
to in Article 9 (1); however, as long as
the termination of the grouping's
580д.1
registration at the registry for the old
official address has not been published,
third parties may continue to rely on the
old official address unless the grouping
proves that such third parties were aware
of the new official address
The laws of a Member State may
provide that, as regards groupings
registered under Article 6 in that
Member State, the transfer of an official

Регистрација брисања групације из
регистра због преноса седишта, не
може се извршити пре пријема
обавештења
о
извршеној
ПУ
регистрацији новог седишта од
стране органа надлежног за
регистрацију у држави чланици у
коју се преноси седиште.

На регистрацију групације која се
оснива на територији Републике
Србије сходно се примењују
одредбе закона којим се уређују ПУ
удружења, осим ако овим делом
закона није другачије прописано.

неусклађено

НУ

Одредба дата као
могућност

д)

415

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

address which would result in a change
of the law applicable shall not take
effect if, within the two-month period
referred to in paragraph 1, a competent
authority in that Member State opposes
it. Such opposition may be based only
on grounds of public interest. Review by
a judicial authority must be possible

15.1

15.2

580х.1
Where the law applicable to a grouping
by virtue of Article 2 provides for the
nullity of that grouping, such nullity
must be established or declared by
judicial decision. However, the court to
which the matter is referred must, where
it is possible for the affairs of the
grouping to be put in order, allow time 580х.2
to permit that to be done

The nullity of a grouping shall entail its
liquidation in accordance with the
conditions laid down in Article 35

580ц.1

Оснивачки акт групације је
ништав ако су циљеви групације
који се наводе у оснивачком акту
супротни принудним прописима
ПУ
или јавном интересу.
Ништавост
оснивачког
утврђује надлежни суд.

акта

Одредбе
овог
закона
о
ликвидацији сходно се примењују
ПУ
и на ликвидацију групације.

Уколико је
утврђена
ништавост
оснивачког
акта
спроводи се
поступка
ликвидације
групације

416

а)

15.3.1

15.3.2

а1)

б)

A decision establishing or declaring the
nullity of a grouping may be relied on as
against third parties in accordance with
the conditions laid down in Article 9 (1).
Such a decision shall not of itself affect
the validity of liabilities, owed by or to a
grouping, which originated before it
could be relied on as against third
parties in accordance with the conditions
laid down in the previous subparagraph

б1)

в)

неусклађено

НУ

неусклађено

НУ

Органи групације су:
580ј.1.1

16.1.1

The organs of a grouping shall be the
members acting collectively and the
manager or managers

16.1.2

A contract for the formation of a
grouping may provide for other organs; 580ј.2
if it does it shall determine their powers

16.2

The members of a grouping, acting as a
body, may take any decision for the
purpose of achieving the objects of the
grouping

17.1

580ј.1.2

580к.1

580к.2

Each member shall have one vote. The
580к
contract for the formation of a grouping
may, however, give more than one vote
to certain members, provided that no

1) скупштина и
2) један или више директора,
односно одбор директора.

ПУ

Уговором о оснивању групације
могу се предвидети и други органи ПУ
и њихова овлашћења.
Скупштину групације чине сви
чланови групације.
Сваки члан групације има један
глас.

ПУ

Скупштину групације чине сви
ПУ
чланови групације.

г)

д)

417

а)

а1)
one member holds a majority of the
votes
A unanimous decision by the members
shall be required to:
alter the objects of a grouping
alter the number of votes allotted to each
member
alter the conditions for the taking of
decisions
extend the duration of a grouping
beyond any period fixed in the contract
for the formation of the grouping
alter the contribution by every member
or by some members to the grouping's
financing
alter any other obligation of a member,
unless otherwise provided by the
contract for the formation of the
grouping
make any alteration to the contract for
the formation of the grouping not
covered by this paragraph, unless
otherwise provided by that contract
Except where this Regulation provides
that decisions must be taken
unanimously, the contract for the
formation of a grouping may prescribe
the conditions for a quorum and for a
majority, in accordance with which the
decisions, or some of them, shall be
taken. Unless otherwise provided for by

б)

б1)

в)

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
обавезна је за:

скупштине

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

г)

д)

418

а)

а1)

б)
групације
групације.

the contract, decisions shall be taken
unanimously
On the initiative of a manager or at the
request of a member, the manager or
managers must arrange for the members
to be consulted so that the latter can take
a decision

18

Each member shall be entitled to obtain
information from the manager or
managers concerning the grouping's
business and to inspect the grouping's
books and business records

б1)

580д.1

19.1.1

A grouping shall be managed by one or
more natural persons appointed in the
580л.1
contract for the formation of the
grouping or by decision of the members

19.1.2

No person may be a manager of a
grouping if:
- by virtue of the law applicable to him,
or
- by virtue of the internal law of the
State in which the grouping has its
official address, or
- following a judicial or administrative

у

в)
финансирању

На регистрацију групације која се
оснива на територији Републике
Србије сходно се примењују
одредбе закона којим се уређују ПУ
удружења, осим ако овим делом
закона није другачије прописано.
Групација има једног или више
директора који су законски
заступници групације, који могу
ПУ
бити именовани уговором о
оснивању групације или одлуком
скупштине.
Директор групације не може бити
лице:

580л.4

1) које је директор или члан ПУ
надзорног одбора у више од пет
привредних друштава, односно
других правних лица;

г)

д)

419

а)

а1)

б)

decision made or recognized in a
Member State
he may not belong to the administrative
or management body of a company, may
not manage an undertaking or may not
act as manager of a European Economic
Interest Grouping

б1)

в)

г)

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.

19.2.1

19.2.2

19.2.3

A Member State may, in the case of
groupings registered at their registries
pursuant to Article 6, provide that legal
persons may be managers on condition
that such legal persons designate one or 580л.3
more natural persons, whose particulars
shall be the subject of the filing
provisions of Article 7 (d) to represent
them
If a Member State exercises this option,
it must provide that the representative or
representatives shall be liable as if they 580л.3
were themselves managers of the
groupings concerned
The restrictions imposed in paragraph 1
shall also apply to those representatives

Директор из става 1. овог члана
може бити свако пословно
НУ
способно физичко лице.

неусклађено

Одредба дата као
могућност

НУ

Одредба дата као
могућност

НУ

Одредба дата као
могућност

д)

420

а)

19.3

20.1.1

20.1.2

20.1.3

а1)

б)

б1)

в)

The contract for the formation of a
grouping or, failing that, a unanimous
decision by the members shall determine
580л.2
the conditions for the appointment and
removal of the manager or managers and
shall lay down their powers

Уговором о оснивању групације
одређује се број директора, а
услови за именовање, овлашћења
и опозив директора могу бити ПУ
одређени једногласном одлуком
скупштине, ако то уговором о
оснивању није одређено.

Only the manager or, where there are
two or more, each of the managers shall
580л.1
represent a grouping in respect of
dealings with third parties

Групација има једног или више
директора који су законски
заступници групације, који могу
ПУ
бити именовани уговором о
оснивању групације или одлуком
скупштине.

Each of the managers shall bind the
grouping as regards third parties when
he acts on behalf of the grouping, even
where his acts do not fall within the
objects of the grouping, unless the
grouping proves that the third party
knew or could not, under the
circumstances, have been unaware that
the act fell outside the objects of the
grouping; publication of the particulars
referred to in Article 5 (c) shall not of
itself be proof thereof
No limitation on the powers of the
manager or managers, whether deriving
from the contract for the formation of
the grouping or from a decision by the

580л.6

Правни послови и радње које
предузима директор према трећим
лицима обавезују групацију и у
случају када су ти послови и
радње предузети изван циљева ПУ
групације, осим ако групација
докаже да је треће лице знало или
морало знати да су ти послови и
радње изван циљева групације.

580л.8

Ограничења овлашћења директора
не могу се истицати према трећим ПУ
лицима.

г)

д)
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а)

20.2

а1)

б)

members, may be relied on as against
thrid parties even if it is published
The contract for the formation of the
grouping may provide that the grouping
shall be validly bound only by two or
more managers acting jointly. Such a
580л.9
clause may be relied on as against third
parties in accordance with the conditions
referred to in Article 9 (1) only if it is
published in accordance with Article 8

б1)

в)

Изузетно од става 8. овог члана,
ограничења овлашћења директора
у виду заједничког заступања,
односно обавезног супотписа могу ПУ
се истицати према трећим лицима,
само ако су регистрована у складу
са чланом 580д овог закона.

21.1

The profits resulting from a grouping's
activities shall be deemed to be the
profits of the members and shall be
apportioned among them in the
580ћ.1
proportions laid down in the contract for
the formation of the grouping or, in the
absence of any such provision, in equal
shares

Добит коју групација евентуално
оствари обављањем активности
представља добит чланова и
расподељује се између чланова у
сразмери одређеној уговором о ПУ
оснивању групације, а ако овим
уговором сразмера није одређена,
добит се расподељује између
чланова на једнаке делове.

21.2

The members of a grouping shall
contribute to the payment of the amount
by which expenditure exceeds income in
the proportions laid down in the contract 580ћ.2
for the formation of the grouping or, in
the absence of any such provision, in
equal shares

Чланови групације учествују у
покрићу губитака групације у
сразмери одређеној уговором о
оснивању групације, а ако овим
ПУ
уговором сразмера није одређена,
чланови групације учествују у
покрићу губитака групације у
једнаким деловима.

г)

д)

422

а)

22.1

22.2

а1)

б)

Any member of a grouping may assign 580о.1
his participation in the grouping, or a
proportion thereof, either to another
member or to a third party; the
assignment shall not take effect without
the unanimous authorization of the other
580о.2
members
580п.1
A member of a grouping may use his
participation in the grouping as security 580п.2
only after the other members have given
their unanimous authorization, unless
otherwise laid down in the contract for
the formation of the grouping. The
holder of the security may not at any
time become a member of the grouping
by virtue of that security

б1)

в)

Сваки члан групације може
пренети свој удео у групацији, или
део удела, другом члану групације
или трећем лицу.
Одлуку
о
преносу
скупштина
групације
једногласно.

ПУ

удела
доноси

Члан групације може свој удео
користити
као
средство
обезбеђења
само
уколико
скупштина групације то одобри,
осим ако уговором о оснивању ПУ
није другачије одређено.
Одлуку из става 1. овог члана
скупштина
групације
доноси
једногласно.

23

No grouping may invite investment by
the public

580е.5

Удели у групацији не могу се
стицати објављивањем јавног ПУ
позива.

24.1.

The members of a grouping shall have
unlimited joint and several liability for
its debts and other liabilities of whatever 580ж.1
nature. National law shall determine the
consequences of such liablity

Чланови
групације
су
неограничено
солидарно
ПУ
одговорни целокупном својом
имовином за обавезе групације.

г)

д)

423

а)

а1)

б)

б1)

в)

24.2

Creditors may not proceed against a
member for payment in respect of debts
and other liabilities, in accordance with
the conditions laid down in paragraph 1,
before the liquidation of a grouping is
580ж.5
concluded, unless they have first
requested the grouping to pay and
payment has not been made within an
appropriate period

Повериоци не могу захтевати
намирење потраживања од члана
групације, у складу са ставом 1.
овог
члана,
пре
окончања
ликвидације групације, осим ако ПУ
су прво захтевали намирење
потраживања од групације, а
групација не измири доспела
потраживања у предвиђеном року.

25.1.a

Letters, order forms and similar
documents must indicate legibly:
the name of the grouping preceded or
followed either by the words ‘European 580д.1
Economic Interest Grouping’ or by the
initials ‘EEIG’, unless those words or
initials already occur in the name

На регистрацију групације која се
оснива на територији Републике
Србије сходно се примењују
одредбе закона којим се уређују ПУ
удружења, осим ако овим делом
закона није другачије прописано.

25.1.b

25.1.c

the location of the registry referred to in
Article 6, in which the grouping is
580д.1
registered, together with the number of
the grouping's entry at the registry

the grouping's official address

580д.1

На регистрацију групације која се
оснива на територији Републике
Србије сходно се примењују
одредбе закона којим се уређују ПУ
удружења, осим ако овим делом
закона није другачије прописано.
На регистрацију групације која се
оснива на територији Републике ПУ
Србије сходно се примењују
одредбе закона којим се уређују

г)

д)

424

а)

а1)

б)

б1)

в)

удружења, осим ако овим делом
закона није другачије прописано.

25.1.d

where applicable, that the managers
must act jointly

580д.1

На регистрацију групације која се
оснива на територији Републике
Србије сходно се примењују
одредбе закона којим се уређују ПУ
удружења, осим ако овим делом
закона није другачије прописано.
На регистрацију групације која се
оснива на територији Републике
Србије сходно се примењују
одредбе закона којим се уређују ПУ
удружења, осим ако овим делом
закона није другачије прописано.

25.1.e

where applicable, that the grouping is in
liquidation, pursuant to Articles 15, 31, 580д.1
32 or 36

25.2

Every establishment of a grouping,
when registered in accordance with
Article 10, must give the above
particulars, together with those relating 580д.1
to its own registration, on the documents
referred to in the first paragraph of this
Article uttered by it

На регистрацију групације која се
оснива на територији Републике
Србије сходно се примењују
одредбе закона којим се уређују ПУ
удружења, осим ако овим делом
закона није другачије прописано.

26.1

A decision to admit new members shall
be taken unanimously by the members
of the grouping

Одлуку о приступању нових
чланова, скупштина групације
доноси једногласно.

580љ

ПУ

г)

д)

425

а)

26.2.1

26.2.2

27.1.1

а1)
Every new member shall be liable, in
accordance with the conditions laid
down in Article 24, for the grouping's
debts and other liabilities, including
those arising out of the grouping's
activities before his admission

б)

580ж.2

580ж.3
He may, however, be exempted by a
clause in the contract for the formation
of the grouping or in the instrument of
admission from the payment of debts
and other liabilities which originated
before his admission. Such a clause may
be relied on as against third parties,
under the conditions referred to in
Article 9 (1), only if it is published in
accordance with Article 8
580ж.4

A member of a grouping may withdraw
in accordance with the conditions laid
down in the contract for the formation of
580н.1
a grouping or, in the absence of such
conditions, with the unanimous
agreement of the other members

б1)

в)

Лице
које
после
оснивања
групације стекне својство члана
одговара за обавезе групације, ПУ
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 ПУ
његовог приступања групацији.
Ограничење одговорности из става
3. овог члана производи правно
дејство према трећим лицима од
дана објављивања на интернет
страници регистра удружења.
Члан групације може иступити из
групације под условима и на начин
одређеним уговором о оснивању, а
ако уговором о оснивању то није ПУ
одређено, о иступању члана
групације одлучује скупштина
групације једногласно.

г)

д)

426

а)

а1)

27.1.2

Any member of a grouping may, in
addition, withdraw on just and proper
grounds

27.2.1

Any member of a grouping may be
expelled for the reasons listed in the
contract for the formation of the
grouping and, in any case, if he
seriously fails in his obligations or if he
causes or threatens to cause serious
disruption in the operation of the
grouping

б)

580н.2

580њ.1

27.2.2

в)

Сваки члан групације може
иступити
из
групације
из ПУ
оправданог разлога.
Члан
групације
може бити
искључен из групације на основу
одлуке скупштине групације, под
условима и на начин одређен ПУ
уговором о оснивању.
.

580њ.2

Such expulsion may occur only by the
decision of a court to which joint
application has been made by a majority
of the other members, unless otherwise
provided by the contract for the
formation of a grouping

б1)

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
ПУ
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.

г)

д)

427

а)

а1)

б)

580м.1.5
28.1.1

A member of a grouping shall cease to
belong to it on death or when he no
longer complies with the conditions laid
down in Article 4 (1)

28.2

в)

Својство члана групације престаје
у случају:
5) смрти члана групације;

580м.1.3

28.1.2

б1)

In addition, a Member State may
provide, for the purposes of its
liquidation, winding up, insolvency or
cessation of payments laws, that a
580м.1.3
member shall cease to be a member of
any grouping at the moment determined
by those laws
In the event of the death of a natural
person who is a member of a grouping, 580р1
no person may become a member in his
place except under the conditions laid
down in the contract for the formation of
the grouping or, failing that, with the

3) брисања члана који је правно
лице из надлежног регистра, као
последице ликвидације, принудне
ликвидације или закључења
стечаја;

ПУ

3) брисања члана који је правно
лице из надлежног регистра, као
последице ликвидације, принудне
ПУ
ликвидације
или
закључења
стечаја;

У случају смрти члана групације,
његов
наследник
не
може
наставити чланство у групацији, ПУ
осим ако уговором о оснивању
групације није другачије одређено.

г)

д)

428

а)

а1)

б)

unanimous agreement of the remaining
members
580р2

29

30

As soon as a member ceases to belong to
a grouping, the manager or managers
must inform the other members of that
fact; they must also take the steps
required as listed in Articles 7 and 8. In
addition, any person concerned may take
those steps

580с.1

580с.2

Except where the contract for the
formation of a grouping provides
otherwise and without prejudice to the
rights acquired by a person under
580м.2
Articles 22 (1) or 28 (2), a grouping
shall continue to exist for the remaining
members after a member has ceased to
belong to it, in accordance with the

б1)

в)

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.

Директор, односно директори
групације о престанку својства
члана без одлагања обавештавају
остале чланове групације и
регистру
удружења
подносе
пријаву за упис промене члана
ПУ
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.
Након престанка својства члана
групације у случајевима из става 1.
овог члана, групација наставља да
постоји
под
условима ПУ
предвиђеним
у
уговору
о
оснивању или
једногласном
одлуком преосталих чланова, ако
уговором
о
оснивању није

г)

д)
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а)

а1)

б)

31.1

в)

другачије одређено.

conditions laid down in the contract for
the formation of the grouping or
determined by unanimous decision of
the members in question
A grouping may be wound up by a
decision of its members ordering its
winding up. Such a decision shall be
taken unanimously, unless otherwise
laid down in the contract for the
formation of the grouping

б1)

580у.1.1.3 Групација престаје брисањем из
регистра удружења у случају:
1) ликвидације групације услед:

ПУ

(3) одлуке скупштине;
580у.1.1.1
Групација престаје брисањем из
регистра удружења у случају:

A grouping must be wound up by a
decision of its members:
noting the expiry of the period fixed in
31.2.1.a the contract for the formation of the
grouping or the existence of any other
cause for winding up provided for in the
contract, or

1) ликвидације групације услед:
(1) истека времена на које је ПУ
основана;
(6) наступања другог разлога
одређеног уговором о оснивању.
580у.1.1.6

noting the accomplishment of the
31.2.1.b grouping's purpose or the impossibility
of pursuing it further
31.2.2

Where, three months after one of the
situation referred to in the first

(2) у случају да је циљ због којег је
580у.1.1.2 групација основана испуњен или је ПУ
његово постизање онемогућено;
580у.2

Ако у року од три месеца од
ПУ
настанка услова из става 1. тачка

г)

д)
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а)

а1)

б)

subparagraph has occurred, a members'
decision establishing the winding up of
the grouping has not been taken, any
member may petition the court to order
winding up

31.3

31.4

32.1

б1)

в)

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.

A grouping must also be wound up by a
(5) ако је у групацији остао само
decision of its members or of the
580у.1.1.5 један члан или када групација
remaining member when the conditions
остане без иједног члана који је ПУ
laid down in Article 4 (2) are no longer
регистрован у другој држави
fulfilled
чланици;

After a grouping has been wound up by 580у.3
decision of its members, the manager or
managers must take the steps required as
listed in Articles 7 and 8. In addition,
any person concerned may take those
steps
580у.4

On application by any person concerned
or by a competent authority, in the event
of the infringement of Articles 3, 12 or
31 (3), the court must order a grouping 580ф.1
to be wound up, unless its affairs can be
and are put in order before the court has
delivered a substantive ruling

Директор, односно директори
групације одлуку о престанку
групације
без
одлагања,
достављају регистру удружења
ПУ
ради регистрације.
Одлуку из става 3. овог члана
регистру
удружења
може
доставити и сваки члан групације.
По тужби надлежног органа или
заинтересованог трећег лица које
за то има правни интерес, ако су
учињене повреде одредаба члана ПУ
580в и 580у став 1. тачка 1)
подтачка (5), надлежни суд доноси
одлуку о престанку групације,

г)

д)
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а)

а1)

б)

б1)

в)

осим ако се отклоњиви разлози за
подношење тужбе отклоне пре
него што се та одлука донесе.

32.2

32.3

33.1

33.2

On applications by a member, the court
may order a grouping to be wound up on 580ф.2
just and proper grounds
A Member State may provide that the
court may, on application by a
competent authority, order the winding
up of a grouping which has its official
address in the State to which that
authority belongs, wherever the
580х.3
grouping acts in contravention of that
State's public interest, if the law of that
State provides for such a possibility in
respect of registered companies or other
legal bodies subject to it
When a member ceases to belong to a
grouping for any reason other than the
assignment of his rights in accordance
with the conditions laid down in Article
22 (1), the value of his rights and
580т.1
obligations shall be determined taking
into account the assets and liabilities of
the grouping as they stand when he
ceases to belong to it
The value of the rights and obligations
580т.2
of a departing member may not be fixed

По тужби члана групације, суд
може донети одлуку о престанку
ПУ
групације када за то постоји
оправдан разлог.

Ако групација обавља било коју
активност у Републици Србији
која је противна јавном интересу,
ПУ
Уставни суд доноси одлуку о
забрани рада групације.

Вредност права и обавеза члан
групације коме престаје својство
члана, осим у случају из члана
580о овог закона, утврђује се на ПУ
основу стања активе и пасиве
групације у тренутку престанка
својства члана.
Вредност права и обавеза из става ПУ

г)

д)

432

а)

а1)

б)

б1)

в)

in advance

1. овог члана не може се унапред
одредити.

34

Without prejudice to Article 37 (1), any
member who ceases to belong to a
grouping shall remain answerable, in
accordance with the conditions laid
580ж.7
down in Article 24, for the debts and
other liabilities arising out of the
grouping's activities before he ceased to
be a member

Сваки члан групације коме
престаје чланство у групацији и
даље
одговара
неограничено
ПУ
солидарно за обавезе групације
које су настале пре престанка
његовог чланства.

35.1

The winding up of a grouping shall
entail its liquidation

580у.1.1

Групација престаје брисањем из
регистра удружења у случају:

ПУ

1) ликвидације групације услед:

35.2

The liquidation of a grouping and the
conclusion of its liquidation shall be
governed by national law

580ц.1

Одредбе
овог
закона
о
ликвидацији сходно се примењују ПУ
и на ликвидацију групације.

35.3

A grouping shall retain its capacity,
within the meaning of Article 1 (2), until 580ц.2
its liquidation is concluded

До
окончања
ликвидације
групација има правну и пословну ПУ
способност.

The liquidator or liquidators shall take
the steps required as listed in Articles 7 580ц.1
and 8.
Groupings shall be subject to national
580ч.1
laws governing insolvency and cessation
of payments. The commencement of
proceedings against a grouping on

Одредбе
овог
закона
о
ликвидацији сходно се примењују ПУ
и на ликвидацију групације.

35.4

36

Стечај над групацијом може се
отворити у случају постојања ПУ
стечајног разлога у складу са

г)

д)

433

а)

а1)

б)

grounds of its insolvency or cessation of
payments shall not by itself cause the
commencement of such proceedings
580ч.2
against its members

37.1

37.2

38

A period of limitation of five years after
the publication, pursuant to Article 8, of
notice of a member's ceasing to belong
to a grouping shall be substituted for any
longer period which may be laid down
580ж.8
by the relevant national law for actions
against that member in connection with
debts and other liabilities arising out of
the grouping's activities before he
ceased to be a member
A period of limitation of five years after
the publication, pursuant to Article 8, of
notice of the conclusion of the
liquidation of a grouping shall be
substituted for any longer period which
580ж.8
may be laid down by the relevant
national law for actions against a
member of the grouping in connection
with debts and other liabilities arising
out of the grouping's activities
Where a grouping carries on any activity
in a Member State in contravention of
580х.3
that State's public interest, a competent

б1)

в)

законом којим се уређује стечај.
Отварање стечаја над групацијом
не значи отварање стечаја над
члановима групације.ˮ

Потраживања поверилаца према
члановима групације из ст. 6. и 7.
овог члана застаревају у року од
пет година од дана брисања ПУ
групације из регистра удружења,
односно од дана престанка
чланства.

Потраживања поверилаца према
члановима групације из ст. 6. и 7.
овог члана застаревају у року од
пет година од дана брисања ПУ
групације из регистра удружења,
односно од дана престанка
чланства.

Ако групација обавља било коју ПУ
активност у Републици Србији

г)

д)

434

а)

39.1.1

39.1.2

а1)

б)

б1)

authority of that State may prohibit that
activity. Review of that competent
authority's decision by a judicial
authority shall be possible

која је противна јавном интересу,
Уставни суд доноси одлуку о
забрани рада групације.

The Member States shall designate the
registry or registries responsible for
580д.1
effecting the registration referred to in
Articles 6 and 10 and shall lay down the
rules governing registration. They shall
prescribe the conditions under which the
documents referred to in Articles 7 and
10 shall be filed. They shall ensure that
the documents and particulars referred to
in Article 8 are published in the
appropriate official gazette of the
Member State in which the grouping has
its official address, and may prescribe
the manner of publication of the
580д.3
documents and particulars referred to in
Article 8 (c).

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.

The Member States shall also ensure
that anyone may, at the appropriate
registry pursuant to Article 6 or, where
appropriate, Article 10, inspect the
documents referred to in Article 7 and
obtain, even by post, full or partial
copies thereof

580д.1

в)

г)

У регистру страних удружења, у
ПУ
складу са законом којим се уређују
удружења,
региструје
се
представништво
Европске
економске интересне групације
која је регистрована на територији
друге државе чланице.

Регистар удружења се
На регистрацију групације која се
води
као
јавна,
оснива на територији Републике
електронска
база
Србије сходно се примењују
података у коју се може
одредбе закона којим се уређују ПУ извршити
увид без
удружења, осим ако овим делом
ограничења.Доступност
закона није другачије прописано.
документације
и
прибављање копија је
прописана Законом о
поступку регистрације у

д)

435

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)
Агенцији за привредне
регистре( одредба члана
38.)

39.1.3

39.2

39.3

40

The Member States may provide for the
payment of fees in connection with the
operations referred to in the preceding
subparagraphs; those fees may not,
however, exceed the administrative cost
thereof
The Member States shall ensure that the
information to be published in
the Official Journal of the European
Communities pursuant to Article 11 is
forwarded to the Office for Official
580д.4
Publications of the European
Communities within one month of its
publication in the official gazette
referred to in paragraph 1
The Member States shall provide for
appropriate penalties in the event of
failure to comply with the provisions of
Articles 7, 8 and 10 on disclosure and in
the event of failure to comply with
Article 25

Регистар
удружења,
односно
регистар страних удружења у року
од
месец
дана
од
дана
регистрације
доставља
Канцеларији за званична издања ПУ
Европских заједница податке из
ст.1, 2. и 3. овог члана ради
објављивања у „Службеном листу
Европске унијеˮ.

The profits or losses resulting from the
activities of a grouping shall be taxable
only in the hands of its members

Добит коју групација евентуално
оствари обављањем активности
представља добит чланова и ПУ
расподељује се између чланова у
сразмери одређеној уговором о

580ћ.1

непреносиво

непреносиво

Накнаде Агенције за
привредне регистре код
НП које се води Регистар
удружења нису предмет
овог закона

НП

Обавеза се односи на
државе чланице

д)

436

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

НП

Одредба се односи на
државе чланице

НП

Одредба се односи на
државе чланице

оснивању групације, а ако овим
уговором сразмера није одређена,
добит се расподељује између
чланова на једнаке делове.

41.1

41.2

42.1.a

42.1.b

The Member States shall take the
measures requried by virtue of Article
39 before 1 July 1989. They shall
immediately communicate them to the
Commission
For information purposes, the Member
States shall inform the Commission of
the classes of natural persons,
companies, firms and other legal bodies
which they prohibit from participating in
groupings pursuant to Article 4 (4). The
Commission shall inform the other
Member States
Upon the adoption of this Regulation, a
Contact Committee shall be set up under
the auspices of the Commission. Its
function shall be:
to facilitate, without prejudice to
Articles 169 and 170 of the Treaty,
application of this Regulation through
regular consultation dealing in particular
with practical problems arising in
connection with its application
to advise the Commission, if necessary,
on additions or amendments to this
Regulation

НП

НП

д)

437

а)

42.2

42.3

43.1

43.2

а1)
The Contact Committee shall be
composed of representatives of the
Member States and representatives of
the Commission. The chairman shall be
a representative of the Commission. The
Commission shall provide the secretariat
The Contact Committee shall be
convened by its chairman either on his
own initiative or at the request of one of
its members
This Regulation shall enter into force on
the third day following its publication in
the Official Journal of the European
Communities
It shall apply from 1 July 1989, with the
exception of Articles 39, 41 and 42
which shall apply as from the entry into
force of the Regulation.
This Regulation shall be binding in its
entirety and directly applicable in all
Member States

б)

б1)

в)

НП

НП

НП

НП

г)

д)

