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З А К О Н  
О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА1

ДЕО ПРВИ1

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

ПРЕДМЕТ ЗАКОНА

Члан 1.
Овим за ко ном уре ђу је се прав ни по ло жај при вред них дру шта ва, а на ро чи то њи хо во 

осни ва ње, упра вља ње, ста ту сне про ме не, про ме не прав не фор ме, пре ста нак и дру га пи
та ња од зна ча ја за њи хов по ло жај, као и прав ни по ло жај пред у зет ни ка.

Од ред бе овог за ко на при ме њу ју се и на об ли ке оба вља ња при вред не де лат но сти 
ко ји су осно ва ни и по слу ју у скла ду са по себ ним за ко ном, осим ако је тим за ко ном 
дру га чи је про пи са но.

1. Основ ни пој мо ви

По јам при вред ног дру штва

Члан 2.
При вред но дру штво (у да љем тек сту: дру штво) је прав но ли це ко је оба вља де лат

ност у ци љу сти ца ња до би ти.

Сти ца ње свој ства прав ног ли ца

Члан 3.
Дру штво сти че свој ство прав ног ли ца ре ги стра ци јом у скла ду са за ко ном ко јим 

се уре ђу је ре ги стра ци ја при вред них су бје ка та (у да љем тек сту: за кон о ре ги стра ци ји).

Де лат но сти

Члан 4.
Дру штво има пре те жну де лат ност, а мо же оба вља ти и све дру ге де лат но сти ко је 

ни су за ко ном за бра ње не не за ви сно од то га да ли су од ре ђе не осни вач ким ак том, од но
сно ста ту том.

1  „Службени гласник РС“, бр. 36 од 27. маја 2011.



2

ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

По себ ним за ко ном мо же се усло ви ти ре ги стра ци ја или оба вља ње од ре ђе не де лат
но сти из да ва њем прет ход ног одо бре ња, са гла сно сти или дру гог ак та над ле жног ор га на.

Ре ги стра ци ја

Члан 5.
Ре ги стра ци ја дру шта ва и пред у зет ни ка, од но сно ре ги стра ци ја по да та ка и до ку ме

на та про пи са них овим за ко ном оба вља се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.

Деј ство ре ги стра ци је пре ма тре ћим ли ци ма

Члан 6.
Тре ћа ли ца ко ја се у прав ном про ме ту по у зда ју у ре ги стро ва не по дат ке не мо гу 

сно си ти штет не прав не по сле ди це про ис те кле из не тач но ре ги стро ва них по да та ка.
Сма тра се да су тре ћа ли ца упо зна та са ре ги стро ва ним по да ци ма по чев од на ред ног 

да на од да на об ја вљи ва ња ре ги стра ци је тих по да та ка у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.
Тре ћа ли ца мо гу до ка зи ва ти да је за њих би ло не мо гу ће да се то ком пе ри о да од 15 

да на од да на об ја вљи ва ња ре ги стро ва них по да та ка упо зна ју са тим по да ци ма.
Дру штво мо же до ка зи ва ти да су тре ћа ли ца би ла упо зна та или су мо ра ла би ти 

упо зна та са до ку мен ти ма дру штва и по да ци ма о дру штву и пре њи хо ве ре ги стра ци је у 
скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.

Ме сна над ле жност су да

Члан 7.
У пар нич ним и ван пар нич ним по ступ ци ма по кре ну тим у слу ча је ви ма пред ви ђе ним 

овим за ко ном, као и у спо ро ви ма ко ји про из ла зе из овог за ко на, надлежaн је суд од ре ђен 
за ко ном ко јим се уре ђу је над ле жност су до ва пре ма се ди шту при вред ног дру штва или 
пред у зет ни ка, од но сно пре ма ме сту по сло ва ња огран ка стра ног прав ног ли ца, осим ако 
је овим за ко ном пред ви ђе на ме сна над ле жност дру гог су да.

Прав не фор ме

Члан 8.
Прав не фор ме дру штва су:
1) ор тач ко дру штво;
2) ко ман дит но дру штво;
3) дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу;
4) ак ци о нар ско дру штво.

Чла но ви дру штва

Члан 9.
Ли ца ко ја осни ва ју дру штво и ли ца ко ја му на кнад но при сту пе су:
1) у ор тач ком дру штву – ор та ци; 
2) у ко ман дит ном дру штву – ком пле мен та ри и ко ман ди то ри; 
3) у дру штву с огра ни че ном од го вор но шћу – чла но ви дру штва с огра ни че ном од

го вор но шћу;
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4) у ак ци о нар ском дру штву – ак ци о на ри.
За јед нич ки на зив за ли ца из ста ва 1. овог чла на је члан дру штва.
Члан дру штва мо же би ти фи зич ко и прав но ли це.

Вре ме тра ја ња дру штва

Члан 10.
Дру штво се мо же осно ва ти на од ре ђе но или нео д ре ђе но вре ме.
Сма тра се да је дру штво осно ва но на нео д ре ђе но вре ме ако осни вач ким ак том, 

од но сно ста ту том ни је дру га чи је од ре ђе но.
Ако осни вач ким ак том од но сно ста ту том ни је дру га чи је од ре ђе но, дру штво ко је 

је осно ва но на од ре ђе но вре ме мо же про ду жи ти вре ме тра ја ња дру штва или на ста ви ти 
по сло ва ње као дру штво осно ва но на нео д ре ђе но вре ме ако до ис те ка вре ме на на ко је је 
осно ва но, од но сно до окон ча ња по ступ ка ли кви да ци је у скла ду са овим за ко ном:

1) у слу ча ју ор тач ког дру штва и ко ман дит ног дру штва о то ме од лу ку до не су сви 
ор та ци, од но сно ком пле мен та ри јед но гла сно и та од лу ка бу де у истом ро ку ре ги стро ва на 
у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји;

2) у слу ча ју дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу и ак ци о нар ског дру штва о то ме 
од лу ку до не се скуп шти на дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва свих чла но ва дру штва и та 
од лу ка бу де у истом ро ку ре ги стро ва на у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.

2. Oснивачки акт, ста тут и уго во ри у ве зи са дру штвом

Осни вач ки акт и ста тут 

Члан 11.
Осни вач ки акт је кон сти ту тив ни акт дру штва ко ји има фор му од лу ке о осни ва њу 

ако дру штво осни ва јед но ли це или уго во ра о осни ва њу ако дру штво осни ва ви ше ли ца.
При ли ком осни ва ња дру штва, пот пи си на осни вач ком ак ту ове ра ва ју се у скла ду 

са за ко ном ко јим се уре ђу је ове ра пот пи са.
У ор тач ком дру штву, ко ман дит ном дру штву и дру штву с огра ни че ном од го вор

но шћу осни вач ким ак том се уре ђу је упра вља ње дру штвом и дру га пи та ња у скла ду са 
овим за ко ном за сва ку по је ди ну прав ну фор му дру штва.

Ак ци о нар ско дру штво по ред осни вач ког ак та има и ста тут ко јим се уре ђу је упра
вља ње дру штвом и дру га пи та ња у скла ду са овим за ко ном, ако по себ ним за ко ном ни је 
дру га чи је про пи са но.

Ли це ко је на кнад но при сту пи дру штву осни вач ки акт дру штва, од но сно ста тут 
дру штва оба ве зу је од да на сти ца ња свој ства чла на дру штва у скла ду са овим за ко ном.

Осни вач ки акт и ста тут са чи ња ва ју се у пи са ној фор ми и ре ги стру ју се у скла ду 
са за ко ном о ре ги стра ци ји.

Из ме не осни вач ког ак та и ста ту та

Члан 12.
Осни вач ки акт ор тач ког дру штва, ко ман дит ног дру штва и дру штва с огра ни че ном 

од го вор но шћу ме ња се од лу ком ор та ка, ко ман ди то ра и ком пле мен та ра, од но сно скуп
шти не, у скла ду са овим за ко ном.
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Од лу ку из ста ва 1. овог чла на пот пи су ју чла но ви дру штва ко ји су за њу гла са ли, 
а та од лу ка ове ра ва се у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ове ра пот пи са, ако је то 
пред ви ђе но осни вач ким ак том и ако је та оба ве за ре ги стро ва на у скла ду са за ко ном о 
ре ги стра ци ји.

Осни вач ки акт ак ци о нар ског дру штва не ме ња се.
Ста тут ак ци о нар ског дру штва ме ња се од лу ком скуп шти не, од но сно дру гог ор га на 

од ре ђе ног овим за ко ном, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на.
За кон ски за ступ ник дру штва је у оба ве зи да на кон сва ке из ме не осни вач ког ак та, 

од но сно ста ту та са чи ни и пот пи ше пре чи шће ни текст тих до ку ме на та.
Из ме не осни вач ког ак та и ста ту та, као и пре чи шће ни тек сто ви тих до ку ме на та на

кон сва ке та кве из ме не, ре ги стру ју се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.

Ни шта вост осни вач ког ак та

Члан 13.
Осни вач ки акт ни штав је ако:
1) не ма фор му про пи са ну овим за ко ном или
2) је де лат ност дру штва ко ја се на во ди у осни вач ком ак ту су прот на при нуд ним 

про пи си ма или јав ном по рет ку или
3) не са др жи од ред бе о по слов ном име ну дру штва, уло зи ма чла но ва, из но су основ

ног ка пи та ла или пре те жној де лат но сти дру штва или
4) су сви пот пи сни ци, у тре нут ку за кљу че ња осни вач ког ак та, би ли прав но или 

по слов но не спо соб ни.
Осим из раз ло га про пи са них у ста ву 1. овог чла на, осни вач ки акт не мо же се огла

си ти ни шта вим по дру гом осно ву.

По сту пак за утвр ђе ње и деј ство ни шта во сти

Члан 14.
Ни шта вост осни вач ког ак та утвр ђу је над ле жни суд.
Ако раз ло зи ни шта во сти не бу ду от кло ње ни до за кљу че ња глав не рас пра ве, суд ће 

пре су дом утвр ди ти ни шта вост осни вач ког ак та. 
Ако је при вред но дру штво ре ги стро ва но, пре су ду ко јом се утвр ђу је ни шта вост осни

вач ког ак та дру штва суд по прав но сна жно сти до ста вља ре ги стру при вред них су бје ка та, 
ра ди по кре та ња по ступ ка при нуд не ли кви да ци је дру штва у скла ду са овим за ко ном. 

Ни шта вост осни вач ког ак та дру штва не ма деј ство на прав не по сло ве дру штва са 
са ве сним тре ћим ли ци ма.

Ко ман ди то ри, чла но ви дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу и ак ци о на ри ду жни 
су да упла те, од но сно уне су упи са ни ка пи тал и из вр ше дру ге оба ве зе пре у зе те пре ма 
дру штву, у ме ри у ко јој је то по треб но ра ди из ми ре ња оба ве за дру штва пре ма са ве сним 
тре ћим ли ци ма.

Ор та ци и ком пле мен та ри од го ва ра ју со ли дар но и нео гра ни че но за оба ве зе дру штва 
пре ма са ве сним тре ћим ли ци ма.
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Уго во ри у ве зи са дру штвом

Члан 15.
Члан дру штва мо же за кљу чи ти уго вор са јед ним или ви ше чла но ва истог дру штва 

ко јим се ре гу ли шу њи хо ви ме ђу соб ни од но си у ве зи са дру штвом, ако овим за ко ном 
ни је дру га чи је од ре ђе но.

Уго вор из ста ва 1. овог чла на за кљу чу је се у пи са ној фор ми.
Уго во ром из ста ва 1. овог чла на чла но ви дру штва ко ји су га за кљу чи ли мо гу уре

ди ти: 
1) по себ не оба ве зе тих чла но ва пре ма дру штву;
2) пра ва и оба ве зе тих чла но ва у ве зи са пре но сом уде ла од но сно ак ци ја;
3) ка ко ће гла са ти у скуп шти ни, по од ре ђе ним или свим пи та њи ма;
4) на чин пре ра спо де ле до би ти из ме ђу тих чла но ва;
5) на чин ре ша ва ња бло ка де у од лу чи ва њу;
6) дру га пи та ња од зна ча ја за њи хо ве ме ђу соб не од но се.
Уго вор из ста ва 1. овог чла на про из во ди деј ство ис кљу чи во из ме ђу чла но ва дру

штва ко ји су га за кљу чи ли.
Уго вор из ста ва 1. овог чла на у слу ча ју ор тач ког дру штва на зи ва се уго вор ор та ка, у 

слу ча ју ко ман дит ног дру штва и дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу уго вор чла но ва, 
а у слу ча ју ак ци о нар ског дру штва уго вор ак ци о на ра. 

По вра ћај тро шко ва у ве зи са осни ва њем дру штва

Члан 16.
Дру штво мо же чла но ви ма из вр ши ти по вра ћај тро шко ва у ве зи са осни ва њем дру

штва ис кљу чи во ако је то пред ви ђе но осни вач ким ак том.
У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на осни вач ким ак том се мо ра од ре ди ти или про це

ни ти из нос тих тро шко ва.

3. Од го вор ност за оба ве зе дру штва

Од го вор ност чла но ва

Члан 17.
Чла но ви дру штва од го ва ра ју за оба ве зе дру штва у скла ду са од ред ба ма овог за

ко на ко је уре ђу ју по је ди не прав не фор ме дру штва, као и у слу ча је ви ма из чла на 18. 
овог за ко на. 

Про би ја ње прав не лич но сти

Члан 18.
Ко ман ди тор, члан дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу и ак ци о нар, као и за кон

ски за ступ ник тог ли ца ако је оно по слов но не спо соб но фи зич ко ли це, ко ји зло у по тре би 
пра ви ло о огра ни че ној од го вор но сти од го ва ра за оба ве зе дру штва.

Сма тра ће се да по сто ји зло у по тре ба из ста ва 1. овог чла на на ро чи то ако то ли це:
1) упо тре би дру штво за по сти за ње ци ља ко ји му је ина че за бра њен;
2) ко ри сти имо ви ну дру штва или њо ме рас по ла же као да је ње го ва лич на имо ви на;
3) ко ри сти дру штво или ње го ву имо ви ну у ци љу оште ће ња по ве ри ла ца дру штва;
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4) ра ди сти ца ња ко ри сти за се бе или тре ћа ли ца ума њи имо ви ну дру штва, иако је 
зна ло или мо ра ло зна ти да дру штво не ће мо ћи да из вр ша ва сво је оба ве зе.

По ве ри лац дру штва мо же под не ти ту жбу про тив ли ца из ста ва 1. овог чла на над
ле жном су ду пре ма се ди шту дру штва у ро ку од шест ме се ци од да на са зна ња за зло у
по тре бу, а нај ка сни је у ро ку од пет го ди на од да на зло у по тре бе.

У слу ча ју да по тра жи ва ње по ве ри о ца из ста ва 3. овог чла на ни је до спе ло у тре
нут ку са зна ња за зло у по тре бу, рок од шест ме се ци по чи ње да те че од да на до спе ћа 
по тра жи ва ња.

4. Се ди ште дру штва и при јем по ште

Се ди ште

Члан 19.
Се ди ште дру штва је ме сто на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је из ко га се упра вља 

по сло ва њем дру штва и ко је је као та кво од ре ђе но осни вач ким ак том или од лу ком скуп
шти не.

Ако дру штво трај но оба вља сво ју де лат ност у ме сту раз ли чи том од свог се ди шта, 
тре ћа ли ца мо гу про тив дру штва за сно ва ти над ле жност су да и пре ма том ме сту.

Од лу ку о про ме ни се ди шта до но си скуп шти на, ако осни вач ким ак том, од но сно 
ста ту том ни је дру га чи је од ре ђе но.

Адре са се ди шта дру штва ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 

До ста вља ње и адре са за при јем по ште

Члан 20.
До ста вља ње се вр ши на адре су се ди шта дру штва.
Из у зет но, дру штво мо же да има по себ ну адре су за при јем по ште ко ја је ре ги стро

ва на у ре ги стру при вред них су бје ка та на ко ју се вр ши до ста вља ње.
Ако је до ста ва пи сме на дру штву на адре су за при јем по ште, од но сно на адре су се ди

шта дру штва ако дру штво не ма ре ги стро ва ну адре су за при јем по ште, пу тем пре по ру че не 
по шиљ ке у сми слу за ко на ко јим се уре ђу ју по штан ске услу ге би ла без у спе шна, сма тра ће 
се да је до ста ва те по шиљ ке уред но из вр ше на ис те ком ро ка од осам да на од да на дру гог 
сла ња те по шиљ ке, под усло вом да је из ме ђу та два сла ња про те кло нај ма ње 15 да на.

До ста ва пи сме на у суд ском, управ ном, по ре ском и дру гим по ступ ци ма вр ши се у 
скла ду са по себ ним за ко ни ма.

Адре са за при јем елек трон ске по ште

Члан 21.
Дру штво мо же да има адре су за при јем елек трон ске по ште.
Уред ност до ста вља ња елек трон ског до ку мен та дру штву од ре ђу је се у скла ду са 

за ко ном ко ји уре ђу је елек трон ски до ку мент.
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5. По слов но име

По слов но име

Члан 22.
При вред но дру штво по слу је и уче ству је у прав ном про ме ту под по слов ним име ном 

ко је је ре ги стро ва ло у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.
По слов но име оба ве зно са др жи на зив, прав ну фор му и ме сто у ко ме је се ди ште 

дру штва.
На зив је ка рак те ри стич ни део по слов ног име на по ко ме се то дру штво раз ли ку је 

од дру гих дру шта ва. 
Прав на фор ма се у по слов ном име ну озна ча ва на сле де ћи на чин:
1) за ор тач ко дру штво: „ор тач ко дру штво“ или скра ће ни цом „о.д.“ или „од“.
2) за ко ман дит но дру штво: „ко ман дит но дру штво“ или скра ће ни цом „к.д.“ или „кд“.
3) за дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу: „дру штво с огра ни че ном од го вор но

шћу“ или скра ће ни цом „д.о.о.“ или „доо“.
4) за ак ци о нар ско дру штво: „ак ци о нар ско дру штво“ или скра ће ни цом „а.д.“ или 

„ад“.
Уз по слов но име при вред ног дру штва у по ступ ку ли кви да ци је до да је се озна ка „у 

ли кви да ци ји“.
По слов но име мо же да са др жи и опис пред ме та по сло ва ња дру штва.
По слов но име са др жи и дру ге еле мен те ако је то про пи са но за ко ном.

Скра ће но по слов но име

Члан 23.
Дру штво мо же у по сло ва њу, по ред по слов ног име на, да ко ри сти и скра ће но по

слов но име, под истим усло ви ма под ко ји ма ко ри сти по слов но име.
Скра ће но по слов но име оба ве зно са др жи на зив и прав ну фор му и ре ги стру је се у 

скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.

Је зик и пи смо по слов ног име на дру штва

Члан 24.
По слов но име дру штва је на срп ском је зи ку, на ћи ри лич ком или ла ти нич ком пи сму.
Из у зет но, на зив дру штва мо же би ти на стра ном је зи ку или мо же да са др жи по је

ди не стра не ре чи или ка рак те ре, на ла ти нич ком пи сму ен гле ског је зи ка, као и арап ске 
или рим ске бро је ве.

Дру штво мо же у по сло ва њу ко ри сти ти пре вод по слов ног име на или пре вод скра
ће ног по слов ног име на на је зи ку на ци о нал не ма њи не или стра ном је зи ку, при че му се 
на зив не пре во ди.

Пре вод по слов ног име на из ста ва 3. овог чла на ре ги стру је се у скла ду са за ко ном 
о ре ги стра ци ји.
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Упо тре ба по слов ног име на, пе ча та и дру гих по да та ка у до ку мен ти ма

Члан 25.
По слов на пи сма и дру ги до ку мен ти дру штва, укљу чу ју ћи и оне у елек трон ској 

фор ми, ко ји су упу ће ни тре ћим ли ци ма са др же по слов но или скра ће но по слов но име, 
се ди ште, адре су за при јем по ште ако се раз ли ку је од се ди шта, ма тич ни број и по ре ски 
иден ти фи ка ци о ни број дру штва.

Дру штво мо же уз по слов но име да упо тре бља ва грб, за ста ву, ам блем, озна ку или 
дру ги сим бол Ре пу бли ке Ср би је или стра не др жа ве, до ма ће те ри то ри јал не је ди ни це и 
ауто ном не по кра ји не, ме ђу на род не ор га ни за ци је, уз са гла сност над ле жног ор га на те 
др жа ве, до ма ће те ри то ри јал не је ди ни це и ауто ном не по кра ји не или ме ђу на род не ор
га ни за ци је.

Дру штво ни је ду жно да упо тре бља ва пе чат у по слов ним пи сми ма и дру гим до ку
мен ти ма дру штва, ако за ко ном ни је дру га чи је про пи са но.

Дру штво не мо же ис ти ца ти пре ма тре ћим са ве сним ли ци ма не до стат ке у по гле ду 
фор ме по слов них пи са ма и дру гих до ку ме на та про пи са не овим чла ном.

Огра ни че ња пре но са и ко ри шће ња на зи ва

Члан 26.
На зив дру штва не мо же се пре не ти на дру го дру штво, осим као по сле ди ца ста ту

сне про ме не у ко јој тај на зив пре у зи ма дру штво сти ца лац од дру штва пре но си о ца ко је 
ста ту сном про ме ном пре ста је да по сто ји.

Ако прав но ли це члан при вред ног дру штва чи ји је на зив са др жан у на зи ву дру штва 
пре ста не да бу де члан тог дру штва, на зив тог дру штва мо же на ста ви ти да са др жи тај 
на зив са мо уз са гла сност тог ли ца.

Огра ни че ња у по гле ду по слов ног име на

Члан 27.
По слов но име дру штва не мо же би ти та кво да:
1) вре ђа јав ни мо рал;
2) мо же иза зва ти за блу ду у по гле ду прав не фор ме дру штва;
3) мо же иза зва ти за блу ду у по гле ду пре те жне де лат но сти дру штва.
По слов но име ко је не ис пу ња ва усло ве из ста ва 1. овог чла на не мо же се ре ги стро

ва ти у ре ги стру при вред них су бје ка та.
У слу ча ју по вре де од ред бе из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на ре пу блич ки јав ни пра во

бра ни лац мо же ту жбом над ле жном су ду про тив дру штва ко је вр ши ту по вре ду (у да љем 
тек сту: дру штво пре кр ши лац) зах те ва ти про ме ну на зи ва дру штва пре кр ши о ца.

По сту пак по ту жби из ста ва 2. овог чла на је хи тан.
Пре су ду ко јом се на ла же про ме на на зи ва дру штва пре кр ши о ца суд по прав но сна

жно сти до ста вља ре ги стру при вред них су бје ка та ра ди ре ги стра ци је.
Ако дру штво пре кр ши лац у ро ку од 30 да на од прав но сна жно сти пре су де из ста ва 

4. овог чла на не из вр ши про ме ну на зи ва, ре ги стар при вред них су бје ка та по слу жбе ној 
ду жно сти по кре ће по сту пак при нуд не ли кви да ци је дру штва пре кр ши о ца.
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За шти та на зи ва дру штва

Члан 28.
На зив дру штва не сме би ти исто ве тан на зи ву дру гог дру штва.
На зив дру штва мо ра се раз ли ко ва ти од на зи ва дру гог прав ног ли ца та ко да не иза

зи ва за блу ду о иден ти те ту са дру гим дру штвом.
У слу ча ју по вре де од ре да ба ст. 1. и 2. овог чла на за ин те ре со ва но ли це мо же ту жбом 

про тив дру штва ко је вр ши ту по вре ду (у да љем тек сту: дру штво пре кр ши лац) зах те ва ти:
1) про ме ну на зи ва дру штва пре кр ши о ца и/или
2) на кна ду на ста ле ште те.
Ту жба из ста ва 3. овог чла на мо же се под не ти у ро ку од три го ди не од да на ре ги

стра ци је на зи ва дру штва пре кр ши о ца у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.
По сту пак по ту жби из ста ва 3. овог чла на је хи тан.
Пре су ду ко јом се на ла же про ме на на зи ва дру штва пре кр ши о ца суд по прав но сна

жно сти до ста вља ре ги стру при вред них су бје ка та ра ди ре ги стра ци је.
Ако дру штво пре кр ши лац у ро ку од 30 да на од прав но сна жно сти пре су де из ста ва 

6. овог чла на не из вр ши про ме ну на зи ва, ре ги стар при вред них су бје ка та по слу жбе ној 
ду жно сти по кре ће по сту пак при нуд не ли кви да ци је дру штва пре кр ши о ца.

Од ред бе овог чла на не ути чу на пра ва за ин те ре со ва ног ли ца из ста ва 3. овог чла на 
по осно ву про пи са о не ло јал ној кон ку рен ци ји и про пи са о за шти ти ин те лек ту ал не сво
ји не.

Огра ни че ња ко ри шће ња на ци о нал них или слу жбе них име на и зна ко ва

Члан 29.
По слов но име дру штва мо же да са др жи на зив Ре пу бли ке Ср би је или ње не те ри то

ри јал не је ди ни це и ауто ном не по кра ји не, уз прет ход ну са гла сност над ле жног ор га на, 
у скла ду са за ко ном.

По слов но име дру штва мо же да са др жи на зив стра не др жа ве или ме ђу на род не ор
га ни за ци је, уз са гла сност над ле жног ор га на те др жа ве или ме ђу на род не ор га ни за ци је.

Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на од но се се и на на зи ве на стра ном је зи ку, као и на 
при дев ске об ли ке истих.

Из у зет но од ст. 1. и 2. овог чла на, са гла сност ни је по треб на ако по слов но име осни
ва ча са др жи на зив те др жа ве, до ма ће те ри то ри јал не је ди ни це и ауто ном не по кра ји не 
или ме ђу на род не ор га ни за ци је.

На зах тев др жа ве, до ма ће те ри то ри јал не је ди ни це и ауто ном не по кра ји не или ме ђу
на род не ор га ни за ци је чи ји је на зив са став ни део по слов ног име на дру штва, у ре ги стру 
при вред них су бје ка та из вр ши ће се бри са ње ње ног на зи ва из по слов ног име на дру штва.

Огра ни че ња ко ри шће ња лич них име на

Члан 30.
По слов но име дру штва мо же да са др жи лич но име фи зич ког ли ца уз ње го ву са гла

сност, а ако је то ли це умр ло уз са гла сност ње го вих за кон ских на след ни ка.
Ако члан при вред ног дру штва чи је је лич но име са др жа но у на зи ву дру штва пре

ста не да бу де члан тог дру штва, на зив тог дру штва мо же на ста ви ти да са др жи то лич но 
име са мо уз са гла сност тог ли ца, а ако је то ли це умр ло уз са гла сност ње го вих за кон
ских на след ни ка.
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У слу ча ју по вре де од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на, фи зич ко ли це, а ако је то ли це умр ло 
ње го ви за кон ски на след ни ци, оства ру ју за шти ту у скла ду са чла ном 28. овог за ко на. 

Без об зи ра на по сто ја ње са гла сно сти из ста ва 1. овог чла на, ако дру штво сво јим 
по сло ва њем или на дру ги на чин по вре ђу је част и углед ли ца чи је је име уне то у ње го во 
по слов но име, то ли це, а ако је то ли це умр ло ње го ви за кон ски на след ни ци, мо же ту
жбом над ле жном су ду да зах те ва бри са ње ње го вог име на из по слов ног име на дру штва 
и на кна ду евен ту ал не ште те ко ја му је при чи ње на.

6. За сту па ње и за ступ ни ци

6.1. За ступ ни ци

За кон ски (ста ту тар ни) за ступ ни ци дру штва

Члан 31.
За кон ски (ста ту тар ни) за ступ ни ци дру штва у сми слу овог за ко на су ли ца ко ја су 

овим за ко ном као та ква од ре ђе на за сва ки по је ди ни об лик дру штва.
За кон ски за ступ ник дру штва мо же би ти фи зич ко ли це или дру штво ре ги стро ва но 

у Ре пу бли ци Ср би ји.
Дру штво мо ра има ти нај ма ње јед ног за кон ског за ступ ни ка ко ји је фи зич ко ли це. 
Дру штво ко је има функ ци ју за кон ског за ступ ни ка, ту функ ци ју вр ши пре ко свог 

за кон ског за ступ ни ка ко ји је фи зич ко ли це или фи зич ког ли ца ко је је за то овла шће но 
по себ ним пу но моћ јем из да тим у пи са ној фор ми.

За кон ски за ступ ни ци дру штва и ли ца из ста ва 4. овог чла на ре ги стру ју се у скла ду 
са за ко ном о ре ги стра ци ји.

Оста ли за ступ ни ци

Члан 32.
Осим за кон ских за ступ ни ка, за ступ ни ци дру штва у сми слу овог за ко на су и ли ца 

ко ја су ак том или од лу ком над ле жног ор га на дру штва овла шће на да за сту па ју дру штво 
и као та ква ре ги стро ва на у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.

Ако дру штво у кон ти ну и те ту при хва та да не ко ли це по сту па као за ступ ник на на
чин ко јим тре ћа ли ца до во ди у уве ре ње да има пра во на за сту па ње, сма тра ће се да је 
дру штво кон клу дент но то ли це овла сти ло на за сту па ње, осим ако дру штво не до ка же да 
је тре ће ли це зна ло или мо ра ло зна ти за не по сто ја ње овла шће ња за за сту па ње тог ли ца.

Огра ни че ња овла шће ња за ступ ни ка

Члан 33.
За ступ ник је ду жан да по сту па у скла ду са огра ни че њи ма сво јих овла шће ња ко ја 

су утвр ђе на ак ти ма дру штва или од лу ка ма над ле жних ор га на дру штва. 
Огра ни че ња овла шће ња за ступ ни ка не мо гу се ис ти ца ти пре ма тре ћим ли ци ма.
Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, огра ни че ња овла шће ња за ступ ни ка у ви ду оба ве

зног су пот пи са мо гу се ис ти ца ти пре ма тре ћим ли ци ма, ако су ре ги стро ва на у скла ду 
са за ко ном о ре ги стра ци ји.
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Пу но моћ ни ци по за по сле њу

Члан 34.
Ли ца ко ја као за по сле ни у дру штву ра де на по сло ви ма чи је оба вља ње у ре дов ном 

по сло ва њу укљу чу је и за кљу че ње или ис пу ње ње од ре ђе них уго во ра или пред у зи ма ње 
дру гих прав них рад њи, овла шће на су да као пу но моћ ни ци дру штва за кљу чу ју и ис пу
ња ва ју те уго во ре, од но сно пред у зи ма ју те прав не рад ње у гра ни ца ма по сло ва на ко ји ма 
ра де без по себ ног пу но моћ ја. 

Под пој мом за по сле ног у сми слу овог за ко на сма тра се фи зич ко ли це ко је је у 
рад ном од но су у дру штву, као и ли це ко је ни је у рад ном од но су у дру штву, ако оба вља 
функ ци ју у дру штву.

6.2. Про ку ра

По јам про ку ре

Члан 35.
Про ку ра је по слов но пу но моћ је ко јим дру штво овла шћу је јед но или ви ше фи зич ких 

ли ца (у да љем тек сту: про ку ри ста) да у ње го во име и за ње гов ра чун за кљу чу ју прав не 
по сло ве и пред у зи ма ју дру ге прав не рад ње.

Из у зет но, про ку ра се мо же из да ти и са мо за огра нак дру штва.
Про ку ра је не пре но си ва и про ку ри ста не мо же да ти пу но моћ је за за сту па ње дру

гом ли цу.

Из да ва ње про ку ре

Члан 36.
Про ку ра се из да је од лу ком ор та ка, ко ман ди то ра и ком пле мен та ра, од но сно скуп

шти не, ако осни вач ким ак том од но сно ста ту том ни је дру га чи је од ре ђе но.
Про ку ри ста се ре ги стру је у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 

Вр сте про ку ре

Члан 37.
Про ку ра мо же би ти по је ди нач на или за јед нич ка про ку ра.
Ако је про ку ра из да та за два или ви ше ли ца без на зна ке да се ра ди о за јед нич кој 

про ку ри, сва ки про ку ри ста по сту па са мо стал но.
Ако је про ку ра из да та као за јед нич ка про ку ра, прав ни по сло ви ко је за кљу чу ју или 

прав не рад ње ко је пред у зи ма ју про ку ри сти пу но ва жни су уз из ри чи ту са гла сност свих 
про ку ри ста, осим ако је у про ку ри на ве де но да је за пу но ва жност до вољ на са гла сност 
тач но од ре ђе ног бро ја про ку ри ста.

Са гла сност из ста ва 3. овог чла на мо же би ти да та као прет ход на или на кнад на.
Из ја ва во ље или прав на рад ња учи ње на пре ма јед ном про ку ри сти има прав но деј

ство као да је учи ње на пре ма свим про ку ри сти ма.

Огра ни че ња про ку ре

Члан 38.
Про ку ри ста не мо же без по себ ног овла шће ња да:
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1) за кљу чу је прав не по сло ве и пред у зи ма прав не рад ње у ве зи са сти ца њем, оту ђе
њем или оп те ре ће њем не по крет но сти и уде ла и ак ци ја ко је дру штво по се ду је у дру гим 
прав ним ли ци ма;

2) пре у зи ма ме нич не оба ве зе и оба ве зе јем ства;
3) за кљу чу је уго во ре о зај му и кре ди ту;
4) за сту па дру штво у суд ским по ступ ци ма или пред ар би тра жом.
Огра ни че ња про ку ре ко ја ни су из ри чи то пред ви ђе на овим за ко ном не ма ју деј ство 

пре ма тре ћим ли ци ма.
Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, до зво ље но је огра ни чи ти овла шће ња про ку ри сте 

су пот пи сом за кон ског за ступ ни ка дру штва или дру гог про ку ри сте (за јед нич ка про ку ра).

Опо зив и от каз про ку ре

Члан 39.
Дру штво мо же опо зва ти про ку ру у сва ко до ба.
Дру штво не мо же да се од рек не пра ва да опо зо ве про ку ру, ни ти се то пра во на би ло 

ко ји на чин мо же огра ни чи ти или усло ви ти.
Про ку ри ста мо же от ка за ти про ку ру у сва ко до ба, уз оба ве зу да у на ред них 30 да на 

ра чу на ју ћи од да на до ста ве от ка за дру штву за кљу чу је прав не по сло ве и пред у зи ма дру ге 
прав не рад ње ако је то по треб но ра ди из бе га ва ња на стан ка ште те за дру штво. 

Про ку ра пред у зет ни ка

Члан 40.
Пред у зет ник из да је про ку ру лич но и не мо же пре не ти овла шће ње за из да ва ње 

про ку ре на дру го ли це.

 6.3. Од го вор ност и огра ни че ња за за ступ ни ке, пу но моћ ни ке  
по за по сле њу и про ку ри сте

Пре ко ра че ње овла шће ња

Члан 41.
За ступ ник дру штва, пу но моћ ник по за по сле њу и про ку ри ста од го ва ра ју за ште ту 

ко ју на не су дру штву пре ко ра че њем гра ни ца сво јих овла шће ња.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ли ца из ста ва 1. овог чла на не од го ва ра ју за ште ту 

ако су по сту па ла у скла ду са од лу ком над ле жног ор га на дру штва, од но сно ако су њи хо ве 
рад ње на кнад но одо бре не од стра не тог ор га на.

Огра ни че ња за кљу че ња уго во ра у име дру штва 

Члан 42.
За ступ ник дру штва, пу но моћ ник по за по сле њу и про ку ри ста не мо же без по себ ног 

овла шће ња на сту па ти као дру га уго вор на стра на и са дру штвом за кљу чи ва ти уго во ре 
у сво је име и за свој ра чун, у сво је име а за ра чун дру гог ли ца, ни ти у име и за ра чун 
дру гог ли ца.

Овла шће ње из ста ва 1. овог чла на да је се од лу ком ор та ка, ком пле мен та ра, од но
сно скуп шти не, осим ако је осни вач ким ак том, од но сно ста ту том дру га чи је од ре ђе но. 

Огра ни че ње из ста ва 1. овог чла на не при ме њу је се на за кон ског за ступ ни ка ко ји 
је исто вре ме но и је ди ни члан дру штва.
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Пот пи си ва ње

Члан 43.
Сва ки за ступ ник дру штва и про ку ри ста при ли ком пот пи си ва ња до ку ме на та у име 

дру штва ду жан је да уз свој пот пис на ве де сво ју функ ци ју у дру штву.
На во ђе ње функ ци је у скла ду са ста вом 1. овог за ко на ни је фор мал ни услов за ва

лид ност пот пи са ног до ку мен та. 

7. Имо ви на и ка пи тал дру штва

7.1. Основ ни пој мо ви

Имо ви на, не то имо ви на и основ ни ка пи тал

Члан 44.
Имо ви ну дру штва у сми слу овог за ко на чи не ства ри и пра ва у вла сни штву дру штва, 

као и дру га пра ва дру штва.
Не то имо ви на (ка пи тал) дру штва у сми слу овог за ко на је сте раз ли ка из ме ђу вред

но сти имо ви не и оба ве за дру штва.
Основ ни (ре ги стро ва ни) ка пи тал дру штва је нов ча на вред ност упи са них уло га чла

но ва дру штва у дру штво ко ја је ре ги стро ва на у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 

7.2. Уло зи у дру штво

Вр сте уло га

Члан 45.
Уло зи у дру штво мо гу да бу ду нов ча ни и не нов ча ни и из ра жа ва ју се у ди на ри ма.
Ако се упла та нов ча ног уло га вр ши у стра ној ва лу ти у скла ду са за ко ном ко ји 

уре ђу је де ви зно по сло ва ње, ди нар ска про тив вред ност уло га об ра чу на ва се по сред њем 
кур су На род не бан ке Ср би је на дан упла те уло га.

Не нов ча ни уло зи мо гу би ти у ства ри ма и пра ви ма, ако овим за ко ном за по је ди не 
фор ме дру шта ва ни је дру га чи је од ре ђе но.

Оба ве за упла те, од но сно уно са уло га

Члан 46.
Ли ца ко ја су осни вач ким ак том или на дру ги на чин пре у зе ла оба ве зу да упла те 

од но сно уне су у дру штво од ре ђе ни улог од го ва ра ју дру штву за из вр ше ње те оба ве зе и 
у оба ве зи су да на кна де ште ту ко ја му је про у зро ко ва на про пу шта њем или ка шње њем 
из вр ше ња те оба ве зе.

Нов ча ни и не нов ча ни улог при ли ком осни ва ња дру штва или по ве ћа ња основ ног 
ка пи та ла мо ра се упла ти ти, од но сно уне ти у ро ку од ре ђе ном у осни вач ком ак ту, од но сно 
од лу ци о по ве ћа њу ка пи та ла, с тим да се тај рок ра чу на од да на до но ше ња осни вач ког 
ак та, од но сно од лу ке о по ве ћа њу ка пи та ла и не мо же би ти ду жи од:

1) у слу ча ју по ве ћа ња ка пи та ла ак ци о нар ског дру штва ко је је јав но дру штво по 
осно ву успе шно из вр ше не јав не по ну де ак ци ја, или чи је су ак ци је укљу че не у тр го ва ње 
на ре гу ли са ном тр жи шту, од но сно на мул ти ла те рал ној тр го вач кој плат фор ми, у сми слу 
за ко на ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла (у да љем тек сту: јав но ак ци о нар ско дру штво) 
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нов ча ним уло гом пу тем јав не по ну де – од мах по окон ча њу ро ка за упис ак ци ја, у скла ду 
са за ко ном ко ји уре ђу је тр жи ште ка пи та ла, а у оста лим слу ча је ви ма две го ди не;

2) пет го ди на за оста ла дру штва осим у слу ча ју ка да се ак ци је из да ју у по ступ ку 
јав не по ну де у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла ко јом ак ци о нар ско 
дру штво по ста је јав но ак ци о нар ско дру штво, ка да се улог мо ра упла ти ти од мах по 
окон ча њу ро ка за упис ак ци ја.

Дру штво не мо же да осло бо ди ли ца из ста ва 1. овог чла на оба ве зе да упла те од
но сно уне су улог у дру штво, осим у по ступ ку сма ње ња ка пи та ла уз при ме ну од ре да ба 
чла на 319. овог за ко на о за шти ти по ве ри ла ца.

Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, јед но гла сном од лу ком ор та ка, ком пле мен та ра, од
но сно скуп шти не, осим ако је дру га чи ја ве ћи на, али не ма ња од обич не ве ћи не гла со ва 
свих чла но ва дру штва, пред ви ђе на осни вач ким ак том, од но сно ста ту том, мо же се оба
ве за ли ца из ста ва 1. овог чла на уз ње го ву са гла сност за ме ни ти дру гом оба ве зом и то:

1) оба ве за на упла ту нов ча ног уло га у дру штво оба ве зом на унос не нов ча ног уло га 
исте вред но сти, осим у слу ча ју јав не по ну де ак ци ја;

2) оба ве за на унос не нов ча ног уло га у дру штво оба ве зом на упла ту нов ча ног уло га 
исте вред но сти; 

3) оба ве за на унос јед ног не нов ча ног уло га у дру штво оба ве зом на унос дру гог 
не нов ча ног уло га исте вред но сти.

По сле ди це пре у зи ма ња оба ве зе на упла ту, од но сно унос уло га
Члан 47.

По осно ву пре у зе те оба ве зе ли ца из чла на 46. став 1. овог за ко на сти чу удео у дру
штву, од но сно ак ци је дру штва.

Уло зи ко ји су упла ће ни, од но сно уне ти у дру штво по ста ју имо ви на дру штва. 

По сле ди це не у пла те, од но сно не у но ше ња уло га
Члан 48.

Осни вач ким ак том, од но сно ста ту том у слу ча ју ак ци о нар ског дру штва мо же се пред
ви де ти и оба ве за пла ћа ња уго вор не ка зне за слу чај не бла го вре ме ног из вр ше ња, од но сно 
не из вр ше ња оба ве зе из чла на 46. став 1. овог за ко на ка да је у пи та њу не нов ча ни улог.

У слу ча ју да члан дру штва про пу сти да из вр ши сво ју оба ве зу из чла на 46. став 1. 
овог за ко на, дру штво мо же да га по зо ве пи са ним пу тем да ту оба ве зу из вр ши у на кнад
ном ро ку ко ји не мо же би ти кра ћи од 30 да на од да на сла ња тог по зи ва.

Из у зет но, јав но ак ци о нар ско дру штво је ду жно да упу ти по зив из ста ва 2. овог чла на 
у ро ку од 90 да на од да на ис те ка ро ка за из вр ше ње оба ве зе чла на дру штва из чла на 46. 
став 1. овог за ко на, ако кра ћи рок ни је од ре ђен осни вач ким ак том, од но сно ста ту том. 

Ако ви ше чла но ва дру штва ни је из вр ши ло сво ју оба ве зу из чла на 46. став 1. овог 
за ко на, исто вре ме но им се до ста вља по зив из ст. 2. и 3. овог чла на ко јим се од ре ђу је 
исти рок за из вр ше ње оба ве зе. 

У по зи ву из ст. 2. и 3. овог чла на дру штво је у оба ве зи да упо зо ри тог чла на да ће 
у слу ча ју да про пу сти да сво ју оба ве зу из вр ши и у том на кнад ном ро ку би ти ис кљу чен 
из дру штва.

Дру штво је ду жно да по зив из ст. 2. и 3. овог чла на у ро ку од три да на од да на 
сла ња по зи ва об ја ви и на ин тер нет стра ни ци ре ги стра при вред них су бје ка та, у тра ја њу 
нај ма ње јед на ком ду жи ни тра ја ња ро ка из ст. 2. и 3. овог чла на.

Ако члан дру штва из ст. 2. и 3. овог чла на про пу сти да сво ју оба ве зу из вр ши и у 
на кнад ном ро ку, дру штво мо же до не ти од лу ку о ис кљу че њу тог чла на из дру штва, а 
јав но ак ци о нар ско дру штво је у оба ве зи да до не се ту од лу ку.
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Од го вор ност у слу ча ју пре но са уде ла, од но сно ак ци ја
Члан 49.

У слу ча ју пре но са уде ла, од но сно ак ци ја, пре но си лац и сти ца лац од го вор ни су со
ли дар но пре ма дру штву за оба ве зе пре но си о ца у ве зи са уло гом на ста ле до тог пре но са, 
у скла ду са од ред ба ма овог за ко на за сва ку по је ди ну фор му дру штва.

Пра ва дру штва из ста ва 1. овог чла на оства ру ју се ту жбом над ле жном су ду, ко ју 
осим дру штва мо гу под не ти и чла но ви дру штва ко ји по се ду ју или пред ста вља ју нај ма ње 
5% основ ног ка пи та ла дру штва.

Утвр ђи ва ње вред но сти не нов ча ног уло га
Члан 50.

Вред ност не нов ча ног уло га утвр ђу је се:
1) спо ра зум но од стра не свих чла но ва дру штва; 
2) пу тем про це не, у скла ду са чл. 51. до 58. овог за ко на.
У јав ним ак ци о нар ским дру штви ма вред ност не нов ча ног уло га утвр ђу је се ис кљу

чи во пу тем про це не у скла ду са чл. 51. до 58. овог за ко на.

Про це на вред но сти не нов ча ног уло га
Члан 51.

Вред ност не нов ча ног уло га у дру штво про це њу је овла шће ни суд ски ве штак, ре
ви зор или дру го струч но ли це ко је је од стра не над ле жног др жав ног ор га на Ре пу бли ке 
Ср би је овла шће но да вр ши про це не вред но сти од ре ђе них ства ри или пра ва.

Про це ну из ста ва 1. овог чла на мо же вр ши ти и при вред но дру штво ко је ис пу ња ва 
за ко ном про пи са не усло ве да вр ши про це не вред но сти ства ри или пра ва ко ја су пред
мет про це не.

Про це на вред но сти из ста ва 1. овог чла на не мо же би ти ста ри ја од го ди ну да на од 
да на уно са не нов ча ног уло га.

Про це на вред но сти из ст. 1. до 3. овог чла на ре ги стру је се и об ја вљу је у скла ду са 
за ко ном о ре ги стра ци ји.

Са др жај про це не вред но сти
Члан 52.

Про це на вред но сти из чла на 51. овог за ко на са др жи на ро чи то:
1) опис сва ке ства ри од но сно пра ва ко ји чи не не нов ча ни улог;
2) ко ри шће не ме то де про це не;
3) из ја ву да ли је про це ње на вред ност нај ма ње јед на ка:
(1) но ми нал ној вред но сти уде ла ко ји се сти чу, у слу ча ју ор тач ког дру штва, ко ман

дит ног дру штва и дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу или
(2) но ми нал ној вред но сти ак ци ја ко је се сти чу, од но сно ра чу но вод стве ној вред но

сти код ак ци ја без но ми нал не вред но сти, уве ћа ној за пре ми ју ко ја се пла ћа за те ак ци је 
ако она по сто ји, у слу ча ју ак ци о нар ског дру штва.

Из бор про це ни те ља
Члан 53.

У слу ча ју про це не вред но сти не нов ча ног уло га при ли ком осни ва ња дру штва, ли це 
из чла на 51. ст. 1. или 2. овог за ко на би ра ју спо ра зум но чла но ви дру штва, а у оста лим 
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слу ча је ви ма то ли це би ра од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње 
дру штвом дво дом но, ако осни вач ким ак том, од но сно ста ту том ни је дру га чи је од ре ђе но.

Из ме ње не окол но сти
Члан 54.

У слу ча ју да су од да на вр ше ња про це не из чла на 51. овог за ко на па до мо мен та 
уно ше ња не нов ча ног уло га у дру штво на сту пи ле окол но сти ко је ума њу ју вред ност тог 
не нов ча ног уло га, дру штво је у оба ве зи да пре уно са тог уло га из вр ши но ву про це ну 
вред но сти у скла ду са чл. 51. до 53. овог за ко на.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на члан дру штва ко ји уно си не нов ча ни улог у оба ве зи 
је да дру штву из вр ши до пла ту раз ли ке у вред но сти у нов цу у ро ку за унос не нов ча ног 
уло га.

Пра ва чла но ва дру штва ако но ва про це на ни је из вр ше на
Члан 55.

Ако дру штво не по сту пи у скла ду са чла ном 54. овог за ко на, чла но ви дру штва ко ји 
су по се до ва ли уде ле или ак ци је ко ји пред ста вља ју нај ма ње 5% основ ног ка пи та ла дру
штва на дан до но ше ња од лу ке о упи су уде ла од но сно из да ва њу ак ци ја пу тем тог не нов
ча ног уло га има ју пра во да све до ње го вог уно са у дру штво пи са ним пу тем од дру штва 
зах те ва ју да из вр ши про це ну вред но сти тог не нов ча ног уло га у скла ду са чл. 51. до 53. 
овог за ко на, под усло вом да и у тре нут ку под но ше ња тог зах те ва по се ду ју уде ле или 
ак ци је ко ји пред ста вља ју нај ма ње 5% основ ног ка пи та ла дру штва.

Ако дру штво не по сту пи у скла ду са зах те вом из ста ва 1. овог чла на у ро ку од 15 
да на од да на при је ма тог зах те ва, чла но ви дру штва из ста ва 1. овог чла на има ју пра во 
да зах те ва ју да над ле жни суд у ван пар нич ном по ступ ку утвр ди вред ност пред мет ног 
не нов ча ног уло га.

Зах тев над ле жном су ду из ста ва 2. овог чла на мо же да се под не се до ис те ка ро ка 
од 90 да на од да на уно са не нов ча ног уло га у дру штво.

Из у зе так од оба ве зе про це не вред но сти не нов ча ног уло га ко ји не чи не 
хар ти је од вред но сти и ин стру мен ти тр жи шта нов ца

Члан 56.
Из у зет но од чла на 51. овог за ко на, од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је 

упра вља ње дру штвом дво дом но, или дру ги ор ган од ре ђен осни вач ким ак том, од но сно 
ста ту том, мо же до не ти од лу ку да се не вр ши про це на вред но сти не нов ча ног уло га ко ји 
не чи не хар ти је од вред но сти и ин стру мен ти тр жи шта нов ца, ако се тр жи шна вред ност 
по је ди нач них ства ри и пра ва ко је чи не не нов ча ни улог мо же утвр ди ти из го ди шњих 
фи нан сиј ских из ве шта ја ли ца ко је уно си улог, под усло вом да су ти из ве шта ји би ли 
пред мет ре ви зи је, са по зи тив ним ми шље њем ре ви зо ра, за го ди ну ко ја прет хо ди го ди ни 
у ко јој се уно си не нов ча ни улог.

У слу ча ју да су од да ту ма фи нан сиј ских из ве шта ја из ста ва 1. овог чла на па до мо
мен та уно ше ња не нов ча ног уло га у дру штво на сту пи ле окол но сти ко је зна чај но ме ња ју 
вред ност тог не нов ча ног уло га, сход но ће се при ме ни ти члан 54. овог за ко на.

Чла но ви дру штва не са гла сни са од лу ком о не вр ше њу про це не вред но сти не нов ча
ног уло га из ста ва 1. овог чла на, ко ји су по се до ва ли уде ле или ак ци је ко ји пред ста вља ју 
нај ма ње 5% основ ног ка пи та ла дру штва на дан до но ше ња од лу ке о упи су уде ла од но сно 
из да ва њу ак ци ја пу тем не нов ча ног уло га има ју пра во да од дру штва од но сно над ле жног 
су да зах те ва ју про це ну вред но сти не нов ча ног уло га сход ном при ме ном од ре да ба чла на 
55. овог за ко на.
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Утвр ђи ва ње вред но сти хар ти ја од вред но сти и ин стру ме на та тр жи шта нов ца
Члан 57.

Ако не нов ча ни улог чи не хар ти је од вред но сти или ин стру мен ти тр жи шта нов ца, 
вред ност тог уло га утвр ђу је се нај ка сни је 60 да на пре да на уно са тог не нов ча ног уло га 
у дру штво. 

Вред ност не нов ча ног уло га из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је се као пон де ри са на про
сеч на це на тих хар ти ја од вред но сти, од но сно ин стру ме на та тр жи шта нов ца оства ре на 
на ре гу ли са ном тр жи шту, од но сно мул ти ла те рал ној тр го вач кој плат фор ми у сми слу за
ко на ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла, у пе ри о ду од шест ме се ци ко ји прет хо ди да ну 
утвр ђи ва ња ове вред но сти, под усло вом да је:

1) у том пе ри о ду оства ре ни обим про ме та хар ти ја од вред но сти, од но сно ин стру ме
на та тр жи шта нов ца чи ја се вред ност утвр ђу је, из но сио нај ма ње 0,5% њи хо вог укуп но 
из да тог бро ја; 

2) у нај ма ње три ме се ца тог пе ри о да оства ре ни обим про ме та хар ти ја од вред но сти, 
од но сно ин стру ме на та тр жи шта нов ца из но сио нај ма ње 0,05% њи хо вог укуп но из да тог 
бро ја на ме сеч ном ни воу.

Ако ни су ис пу ње ни усло ви из ста ва 2. овог чла на или ако су у пе ри о ду од да на 
утвр ђи ва ња вред но сти из ста ва 1. овог чла на до да на уно са не нов ча ног уло га у дру штво 
на сту пи ле окол но сти ко је зна чај но ме ња ју вред ност тог не нов ча ног уло га, дру штво је 
у оба ве зи да из вр ши про це ну ње го ве вред но сти у скла ду са чла ном 51. овог за ко на.

Ако дру штво не по сту пи у скла ду са ста вом 3. овог чла на, чла но ви дру штва ко ји 
има ју уде ле или ак ци је ко ји пред ста вља ју нај ма ње 5% основ ног ка пи та ла дру штва има ју 
пра во да до ис те ка ро ка од 90 да на од да на уно са не нов ча ног уло га у дру штво зах те
ва ју да над ле жни суд у ван пар нич ном по ступ ку утвр ди вред ност тог не нов ча ног уло га.

Дру штво мо же од лу чи ти да вред ност не нов ча ног уло га из ста ва 1. овог чла на утвр ди 
про це ном у скла ду са чла ном 51. овог за ко на и ка да су ис пу ње ни усло ви из ста ва 2. 
овог чла на.

Оба ве зе дру штва ако про це на вред но сти не нов ча ног уло га ни је вр ше на
Члан 58.

Ако по осно ву чл. 56. и 57. овог за ко на ни је вр ше на про це на вред но сти не нов ча
ног уло га, пред сед ник од бо ра ди рек то ра, од но сно над зор ног од бо ра ако је упра вља ње 
дру штвом дво дом но, ду жан је да из да по твр ду ко ја са др жи:

1) опис пред мет ног не нов ча ног уло га;
2) ње го ву вред ност, на чин на ко ји је та вред ност утвр ђе на и ме то де ње не про це не, 

ако је при ме њи во;
3) из ја ву да ли је вред ност утвр ђе на при ме ном тих ме то да нај ма ње јед на ка укуп ној 

но ми нал ној, од но сно у од су ству но ми нал не ра чу но вод стве ној вред но сти уло га, од но сно 
ак ци ја ко је се сти чу, уве ћа ној за пре ми ју ко ја се пла ћа за те ак ци је ако она по сто ји; и

4) из ја ву да ни су на сту пи ле окол но сти ко је зна чај но ме ња ју вред ност тог не нов
ча ног уло га.

По твр да из ста ва 1. овог чла на ре ги стру је се и об ја вљу је у скла ду са за ко ном о 
ре ги стра ци ји.

По би ја ње спо ра зум но утвр ђе не вред но сти не нов ча ног уло га
Члан 59.

Ако је вред ност не нов ча ног уло га утвр ђе на спо ра зум но од стра не чла но ва дру штва 
у скла ду са чла ном 50. став 1. тач ка 1) овог за ко на, а дру штво ни је у мо гућ но сти да 
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из ми ру је сво је оба ве зе у ре дов ном то ку по сло ва ња, по ве ри лац дру штва има пра во да 
зах те ва да над ле жни суд у ван пар нич ном по ступ ку утвр ди вред ност не нов ча ног уло га 
у вре ме уно ше ња тог уло га.

Ако суд у по ступ ку из ста ва 1. овог чла на утвр ди да је вред ност не нов ча ног уло га 
би ла ма ња од спо ра зум но утвр ђе не, суд ће на ло жи ти чла ну дру штва ко ји је унео тај не
нов ча ни улог да раз ли ку до спо ра зум но утвр ђе не вред но сти тог уло га ис пла ти дру штву 
и да со ли дар но са дру штвом сно си тро шко ве суд ског по ступ ка из ста ва 1. овог чла на.

Члан дру штва ко ји је унео не нов ча ни улог за ко ји је спо ра зум но утвр ђе на вред ност, 
сно си те рет до ка зи ва ња вред но сти тог не нов ча ног уло га.

Зах тев над ле жном су ду из ста ва 1. овог чла на не мо же се под не ти по ис те ку ро ка 
од пет го ди на од да на уно са не нов ча ног уло га у дру штво.

За бра на по вра ћа ја уло га
Члан 60.

Чла но ви ма дру штва не мо же се из вр ши ти по вра ћај упла ће них, од но сно уне тих 
уло га, ни ти им се мо же пла ти ти ка ма та на оно што су уло жи ли у дру штво.

Пла ћа ње це не код сти ца ња соп стве них уде ла од но сно ак ци ја, као ни дру га пла ћа ња 
чла но ви ма дру штва ко ја се вр ше у скла ду са овим за ко ном, не сма тра ју се вра ћа њем 
уло га чла но ви ма дру штва.

8. По себ не ду жно сти пре ма дру штву

Ли ца ко ја има ју по себ не ду жно сти пре ма дру штву

Члан 61.
По себ не ду жно сти пре ма дру штву има ју:
1) ор та ци и ком пле мен та ри;
2) чла но ви дру штва са огра ни че ном од го вор но шћу ко ји по се ду ју зна чај но уче шће 

у основ ном ка пи та лу дру штва или члан дру штва са огра ни че ном од го вор но шћу ко ји је 
кон трол ни члан дру штва у сми слу чла на 62. овог за ко на;

3) ак ци о на ри ко ји по се ду ју зна чај но уче шће у основ ном ка пи та лу дру штва или 
ак ци о нар ко ји је кон трол ни ак ци о нар дру штва у сми слу чла на 62. овог за ко на;

4) ди рек то ри, чла но ви над зор ног од бо ра, за ступ ни ци и про ку ри сти;
5) ли кви да ци о ни управ ник.
Осни вач ким ак том од но сно ста ту том мо гу се и дру га ли ца од ре ди ти као ли ца ко ја 

има ју по себ не ду жно сти пре ма дру штву.

По ве за на ли ца

Члан 62.
По ве за ним ли цем у сми слу овог за ко на у од но су на од ре ђе но фи зич ко ли це сма

тра се: 
1) ње гов крв ни срод ник у пра вој ли ни ји, крв ни срод ник у по боч ној ли ни ји за кључ но 

са тре ћим сте пе ном срод ства, су пру жник и ван брач ни парт нер ових ли ца; 
2) ње гов су пру жник и ван брач ни парт нер и њи хо ви крв ни срод ни ци за кључ но са 

пр вим сте пе ном срод ства;
3) ње гов усво ји лац или усво је ник, као и по том ци усво је ни ка;
4) дру га ли ца ко ја са тим ли цем жи ве у за јед нич ком до ма ћин ству.
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По ве за ним ли цем у сми слу овог за ко на у од но су на од ре ђе но прав но ли це сма тра се:
1) прав но ли це у ко јем то прав но ли це по се ду је зна чај но уче шће у ка пи та лу, или 

пра во да та кво уче шће стек не из кон вер ти бил них об ве зни ца, ва ра на та, оп ци ја и слич но;
2) прав но ли це у ко јем је то прав но ли це кон трол ни члан дру штва (кон тро ли са но 

дру штво);
3) прав но ли це ко је је за јед но са тим прав ним ли цем под кон тро лом тре ћег ли ца;
4) ли це ко је у том прав ном ли цу по се ду је зна чај но уче шће у ка пи та лу, или пра во 

да та кво уче шће стек не из кон вер ти бил них об ве зни ца, ва ра на та, оп ци ја и слич но;
5) ли це ко је је кон трол ни члан тог прав ног ли ца;
6) ли це ко је је ди рек тор, од но сно члан ор га на упра вља ња или над зо ра тог прав ног 

ли ца.
Зна чај но уче шће у основ ном ка пи та лу по сто ји ако јед но ли це, са мо стал но или са 

дру гим ли ци ма ко ја са њим де лу ју за јед но, по се ду је ви ше од 25% пра ва гла са у дру штву.
Ве ћин ско уче шће у основ ном ка пи та лу по сто ји ако јед но ли це, са мо стал но или са 

дру гим ли ци ма ко ја са њим де лу ју за јед но, по се ду је ви ше од 50% пра ва гла са у дру штву.
Кон тро ла у сми слу ста ва 2. овог чла на под ра зу ме ва пра во или мо гућ ност јед ног 

ли ца, са мо стал но или са дру гим ли ци ма ко ја са њим за јед нич ки де лу ју, да вр ши кон
трол ни ути цај на по сло ва ње дру гог ли ца пу тем уче шћа у основ ном ка пи та лу, уго во ра 
или пра ва на име но ва ње ве ћи не ди рек то ра, од но сно чла но ва над зор ног од бо ра.

Сма тра се да је од ре ђе но ли це кон трол ни члан дру штва увек ка да то ли це са мо
стал но или са по ве за ним ли ци ма по се ду је ве ћин ско уче шће у основ ном ка пи та лу дру
штва.

За јед нич ко де ло ва ње по сто ји ка да два или ви ше ли ца, на осно ву ме ђу соб ног из ри чи
тог или пре ћут ног спо ра зу ма, ко ри сте гла сач ка пра ва у од ре ђе ном ли цу или пред у зи ма ју 
дру ге рад ње у ци љу вр ше ња за јед нич ког ути ца ја на упра вља ње или по сло ва ње тог ли ца.

8.1. Ду жност па жње

По јам

Члан 63.
Ли ца из чла на 61. ста ва 1. тач. 4) и 5) овог за ко на ду жна су да у том свој ству из вр

ша ва ју сво је по сло ве са ве сно, са па жњом до брог при вред ни ка, и у ра зум ном уве ре њу 
да де лу ју у нај бо љем ин те ре су дру штва.

Под па жњом до брог при вред ни ка у сми слу ста ва 1. овог чла на под ра зу ме ва се 
сте пен па жње са ко јом би по сту па ло ра зум но па жљи во ли це ко је би по се до ва ло зна ње, 
ве шти не и ис ку ство ко је би се осно ва но мо гло оче ки ва ти за оба вља ње те ду жно сти у 
дру штву.

Ако ли це из чла на 61. став 1. тач. 4) до 5) по се ду је од ре ђе на спе ци фич на зна ња, 
ве шти не или ис ку ство, при ли ком оце не сте пе на па жње узе ће се у об зир и та зна ња, 
ве шти не и ис ку ство.

Сма тра се да ли ца из чла на 61. став 1. тач. 4) до 5) овог за ко на мо гу да сво је по
сту па ње за сни ва ју и на ин фор ма ци ја ма и ми шље њи ма ли ца струч них за од го ва ра ју ћу 
област, за ко је ра зум но ве ру ју да су у том слу ча ју са ве сно по сту па ла. 

Ли це из чла на 61. став 1. тач. 4) до 5) ко је до ка же да је по сту па ло у скла ду са овим 
чла ном ни је од го вор но за ште ту ко ја из та квог по сту па ња на ста не за дру штво.
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Ту жба због по вре де ду жно сти па жње
Члан 64.

Дру штво мо же под не ти ту жбу про тив ли ца из чла на 61. став 1. тач. 4) до 5) овог 
за ко на за на кна ду ште те ко ју му то ли це про у зро ку је по вре дом ду жно сти па жње из 
чла на 63. овог за ко на.

8.2. Ду жност при ја вљи ва ња по сло ва и рад њи у ко ји ма по сто ји лич ни ин те рес

По јам
Члан 65.

Ли це из чла на 61. овог за ко на ду жно је да од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од
бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но оба ве сти о по сто ја њу лич ног ин те ре са (или 
ин те ре са са њим по ве за ног ли ца) у прав ном по слу ко ји дру штво за кљу чу је, од но сно 
прав ној рад њи ко ју дру штво пред у зи ма.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, у слу ча ју дру штва ко је има јед ног ди рек то ра оба
ве ште ње из ста ва 1. овог чла на упу ћу је се скуп шти ни, од но сно над зор ном од бо ру ако 
је упра вља ње дру штвом дво дом но.

Сма тра ће се да по сто ји лич ни ин те рес ли ца из чла на 61. овог за ко на у слу ча ју:
1) за кљу чи ва ња прав ног по сла из ме ђу дру штва и тог ли ца (или са њим по ве за ног 

ли ца) или
2) прав не рад ње (пред у зи ма ње рад њи у суд ским и дру гим по ступ ци ма, од ри ца ње 

од пра ва и слич но) ко ју дру штво пред у зи ма пре ма том ли цу (или пре ма са њим по ве
за ним ли цем) или

3) за кљу чи ва ња прав ног по сла из ме ђу дру штва и тре ћег ли ца, од но сно пред у зи
ма ња прав не рад ње дру штва пре ма тре ћем ли цу, ако је то тре ће ли це са њим (или са 
њим по ве за ним ли цем) у фи нан сиј ском од но су и ако се мо же оче ки ва ти да по сто ја ње 
тог од но са ути че на ње го во по сту па ње или

4) за кљу чи ва ња прав ног по сла, од но сно пред у зи ма ња прав не рад ње дру штва из 
ко је тре ће ли це има еко ном ски ин те рес, ако је то тре ће ли це са њим (или са њим по ве
за ним ли цем) у фи нан сиј ском од но су и ако се мо же оче ки ва ти да по сто ја ње тог од но са 
ути че на ње го во по сту па ње.

Одо бре ње прав ног по сла или рад ње у слу ча ју по сто ја ња лич ног ин те ре са
Члан 66.

У слу ча је ви ма из чла на 65. овог за ко на, као и у дру гим слу ча је ви ма од ре ђе ним овим 
за ко ном, за кљу чи ва ње прав ног по сла, од но сно пред у зи ма ње прав не рад ње одо бра ва се, 
ако дру га чи ја ве ћи на ни је од ре ђе на осни вач ким ак том, од но сно ста ту том:

1) у слу ча ју ор тач ког дру штва, од но сно ко ман дит ног дру штва, ве ћи ном гла со ва 
свих ор та ка, од но сно ком пле мен та ра ко ји не ма ју лич ни ин те рес;

2) у слу ча ју дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу, ако по сто ји лич ни ин те рес ди
рек то ра, обич ном ве ћи ном гла со ва свих чла но ва дру штва, од но сно од стра не над зор ног 
од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, а ако по сто ји лич ни ин те рес чла на над
зор ног од бо ра, од но сно чла на дру штва, обич ном ве ћи ном гла со ва свих чла но ва дру штва 
ко ји не ма ју лич ни ин те рес, од но сно обич ном ве ћи ном гла со ва свих чла но ва над зор ног 
од бо ра ко ји не ма ју лич ни ин те рес;

3) у слу ча ју ак ци о нар ског дру штва, ако по сто ји лич ни ин те рес ди рек то ра, обич
ном ве ћи ном гла со ва свих ди рек то ра ко ји не ма ју лич ни ин те рес, од но сно од стра не 
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над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, а ако по сто ји лич ни ин те рес 
чла на над зор ног од бо ра, обич ном ве ћи ном гла со ва свих чла но ва над зор ног од бо ра ко ји 
не ма ју лич ни ин те рес.

У слу ча ју из ста ва 1. тач ка 3) овог чла на, ако услед бро ја чла но ва од бо ра ди рек то ра 
ко ји не ма ју лич ни ин те рес у пред мет ном по слу не по сто ји кво рум за гла са ње, или ако 
се због јед на ке по де ле гла со ва чла но ва од бо ра ди рек то ра, од но сно над зор ног од бо ра 
од лу ка не мо же до не ти, пред мет ни по сао одо бра ва скуп шти на обич ном ве ћи ном гла со ва 
при сут них ак ци о на ра ко ји не ма ју лич ни ин те рес у том по слу.

Осни вач ким ак том, од но сно ста ту том мо же се од ре ди ти да одо бре ње из ста ва 1. 
тач. 2) и 3) овог чла на да је скуп шти на.

У слу ча ју да у скла ду са ста вом 1. тач ка 3) овог чла на од бор ди рек то ра, од но сно 
над зор ни од бор одо бри прав ни по сао у ко ме по сто ји лич ни ин те рес, о то ме се оба ве
шта ва скуп шти на на пр вој на ред ној сед ни ци.

Оба ве ште ње из ста ва 4. овог чла на мо ра са др жа ти де та љан опис прав ног по сла, 
као и при ро де и оби ма лич ног ин те ре са. 

У по гле ду до но ше ња од лу ке из ста ва 1. овог чла на за по тре бе утвр ђи ва ња кво ру ма 
као уку пан број гла со ва узе ће се уку пан број гла со ва оних чла но ва дру штва ко ји не ма ју 
лич ни ин те рес из пред мет ног по сла.

Одо бре ње из ста ва 1. овог чла на ни је по треб но у слу ча ју:
1) по сто ја ња лич ног ин те ре са је ди ног чла на дру штва;
2) по сто ја ња лич ног ин те ре са свих чла но ва дру штва;
3) упи са, од но сно ку по ви не уде ла, од но сно ак ци ја по осно ву пра ва пре чег упи са, 

од но сно пра ва пре че ку по ви не чла но ва дру штва;
4) при ба вља ња соп стве них уде ла, од но сно ак ци ја од стра не дру штва, ако се то 

при ба вља ње вр ши у скла ду са од ред ба ма овог за ко на ко је се од но се на соп стве не уде ле, 
од но сно ак ци је или за ко на ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла.

Ту жба због по вре де пра ви ла о одо бра ва њу по сло ва у ко ји ма по сто ји  
лич ни ин те рес

Члан 67.
Ако ни је при ба вље но одо бре ње прав ног по сла, од но сно прав не рад ње у скла ду са 

чла ном 66. овог за ко на, или ако над ле жном ор га ну дру штва при ли ком до но ше ња од лу ке 
о одо бра ва њу прав ног по сла, од но сно пред у зи ма ња прав не рад ње у скла ду са чла ном 
66. овог за ко на ни су би ле пред ста вље не све чи ње ни це од зна ча ја за до но ше ње та кве 
од лу ке, дру штво мо же под не ти ту жбу за по ни штај тог прав ног по сла, од но сно рад ње 
и на кна ду ште те од ли ца из чла на 61. овог за ко на ко је је има ло лич ни ин те рес у том 
по слу, од но сно прав ној рад њи.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, по ред ли ца из чла на 61. овог за ко на за ште ту дру
штву нео гра ни че но со ли дар но од го ва ра ју:

1) са њи ме по ве за но ли це, ако је оно би ло уго вор на стра на у том по слу, од но сно 
ако је пре ма ње му пред у зе та прав на рад ња; 

2) тре ће ли це из чла на 65. став 3. тач. 3) и 4) овог за ко на, ако је зна ло или мо ра ло 
зна ти за по сто ја ње лич ног ин те ре са у вре ме за кљу че ња прав ног по сла, од но сно пред
у зи ма ња прав не рад ње.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, у слу ча ју из чла на 65. став 3. тач. 3) и 4) овог за
ко на прав ни по сао, од но сно прав на рад ња не ће би ти по ни ште на ако тре ће ли це из чла на 
65. став 3. тач. 3) и 4) овог за ко на ни је зна ло ни ти је мо ра ло зна ти за по сто ја ње лич ног 
ин те ре са у вре ме за кљу че ња прав ног по сла, од но сно пред у зи ма ња прав не рад ње.
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Из у зе так од по сто ја ња по вре де пра ви ла о одо бра ва њу по сло ва  
у ко ји ма по сто ји лич ни ин те рес

Члан 68.
Не ће се сма тра ти да је до шло до по вре де пра ви ла о одо бра ва њу по сло ва у ко ји ма 

по сто ји лич ни ин те рес ако се у по ступ ку по ту жби из чла на 67. овог за ко на до ка же:
1) да је прав ни по сао, од но сно прав на рад ња би ла у ин те ре су дру штва или
2) да ни је по сто јао лич ни ин те рес у слу ча ју из чла на 65. став 3. тач. 3) и 4) овог 

за ко на.

8.3. Ду жност из бе га ва ња су ко ба ин те ре са

По јам 
Члан 69.

Ли ца из чла на 61. овог за ко на не мо гу да у свом ин те ре су или у ин те ре су са њи ма 
по ве за них ли ца:

1) ко ри сте имо ви ну дру штва;
2) ко ри сте ин фор ма ци је до ко јих су до шли у том свој ству, а ко је ина че ни су јав но 

до ступ не;
3) зло у по тре бе свој по ло жај у дру штву;
4) ко ри сте мо гућ но сти за за кљу че ње по сло ва ко је се ука жу дру штву.
Ду жност из бе га ва ња су ко ба ин те ре са по сто ји не за ви сно од то га да ли је дру штво 

би ло у мо гућ но сти да ис ко ри сти имо ви ну, ин фор ма ци је или за кљу чи по сло ве из ста ва 
1. овог чла на.

Из у зе так од по вре де ду жно сти из бе га ва ња су ко ба ин те ре са
Члан 70.

Из у зет но од чла на 69. овог за ко на, ли це из чла на 61. овог за ко на мо же по сту па ти 
су прот но од ред ба ма чла на 69. став 1. тач. 1), 2) и 4) ако је при ба ви ло прет ход но или 
на кнад но одо бре ње у скла ду са чла ном 66. овог за ко на.

Ту жба због по вре де ду жно сти из бе га ва ња су ко ба ин те ре са
Члан 71.

Дру штво мо же под не ти ту жбу про тив ли ца из чла на 61. овог за ко на ко је по вре ди 
ду жност из бе га ва ња су ко ба ин те ре са из чла на 69. овог за ко на, као и про тив са њим по
ве за ног ли ца из чла на 69. став 1. овог за ко на, ко јом мо же тра жи ти:

1) на кна ду ште те;
2) пре нос на дру штво ко ри сти ко ју је то ли це, од но сно по ве за но ли це из чла на 69. 

став 1. овог чла на, оства ри ло као по сле ди цу те по вре де ду жно сти.

8.4. Ду жност чу ва ња по слов не тај не

По јам
Члан 72.

Ли ца из чла на 61. овог за ко на, као и ли ца за по сле на у дру штву, ду жна су да чу ва ју 
по слов ну тај ну дру штва.



23

ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Ли ца из ста ва 1. овог чла на ду жна су да по слов ну тај ну чу ва ју и на кон пре стан ка 
тог свој ства, у пе ри о ду од две го ди не од да на пре стан ка тог свој ства. Осни вач ким ак том, 
ста ту том, од лу ком дру штва или уго во ром за кљу че ним са тим ли ци ма мо же се пред ви
де ти да тај пе ри од бу де ду жи, али не ду жи од пет го ди на.

По слов на тај на је по да так чи је би са оп шта ва ње тре ћем ли цу мо гло на не ти ште ту 
дру штву, као и по да так ко ји има или мо же има ти еко ном ску вред ност за то што ни је 
оп ште по знат, ни ти је ла ко до сту пан тре ћим ли ци ма ко ја би ње го вим ко ри шће њем или 
са оп шта ва њем мо гла оства ри ти еко ном ску ко рист и ко ји је од стра не дру штва за шти ћен 
од го ва ра ју ћим ме ра ма у ци љу чу ва ња ње го ве тај но сти.

По слов на тај на је и по да так ко ји је за ко ном, дру гим про пи сом или ак том дру штва 
од ре ђен као по слов на тај на.

Ак том дру штва из ста ва 4. овог чла на се:
1) као по слов на тај на мо же од ре ди ти са мо по да так ко ји ис пу ња ва усло ве из ста ва 

3. овог чла на и
2) не мо гу као по слов на тај на од ре ди ти сви по да ци ко ји се од но се на по сло ва ње 

дру штва.
По да так из ста ва 3. овог чла на мо же би ти про из вод ни, тех нич ки, тех но ло шки, фи

нан сиј ски или ко мер ци јал ни, сту ди ја, ре зул тат ис тра жи ва ња, као и до ку мент, фор му ла, 
цр теж, обје кат, ме тод, по сту пак, оба ве ште ње или упут ство ин тер ног ка рак те ра и слич но.

Из у зе ци од ду жно сти чу ва ња по слов не тај не

Члан 73.
Не сма тра се по вре дом ду жно сти чу ва ња по слов не тај не са оп шта ва ње по да та ка из 

чла на 72. овог за ко на ако је то са оп шта ва ње:
1) оба ве за про пи са на за ко ном;
2) нео п ход но ра ди оба вља ња по сло ва или за шти те ин те ре са дру штва;
3) учи ње но над ле жним ор га ни ма или јав но сти ис кљу чи во у ци љу ука зи ва ња на 

по сто ја ње де ла ка жњи вог за ко ном.

По сле ди це по вре де ду жно сти чу ва ња по слов не тај не

Члан 74.
Дру штво мо же под не ти ту жбу про тив ли ца из чла на 61. овог за ко на ко је по вре ди 

ду жност чу ва ња по слов не тај не, ко јом мо же тра жи ти:
1) на кна ду ште те;
2) ис кљу че ње тог ли ца као чла на дру штва, ако је то ли це члан дру штва;
3) рас кид рад ног од но са за то ли це, ако је то ли це за по сле но у дру штву.
Под но ше ње ту жбе из ста ва 1. овог чла на не ис кљу чу је и не усло вља ва мо гућ ност 

от ка за рад ног од но са у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју рад ни од но си.
Дру штво је ду жно да пру жи пот пу ну за шти ту ли цу ко је по сту па ју ћи са ве сно у 

до број ве ри ука зу је над ле жним ор га ни ма на по сто ја ње ин фор ма ци је из чла на 73. став 
1. тач ка 3) овог за ко на.
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8.5. Ду жност по што ва ња за бра не кон ку рен ци је

По јам

Члан 75.
Ли це из чла на 61. став 1. тач. 1) до 4) овог за ко на не мо же без при ба вље ног одо

бре ња у скла ду са чла ном 66. овог за ко на:
1) има ти свој ство ли ца из чла на 61. став 1. тач. 1) до 4) овог за ко на у дру гом дру штву 

ко је има исти или сли чан пред мет по сло ва ња (у да љем тек сту: кон ку рент ско дру штво);
2) би ти пред у зет ник ко ји има исти или сли чан пред мет по сло ва ња;
3) би ти за по слен у кон ку рент ском дру штву;
4) би ти на дру ги на чин ан га жо ван у кон ку рент ском дру штву;
5) би ти члан или осни вач у дру гом прав ном ли цу ко је има исти или сли чан пред

мет по сло ва ња.
Осни вач ким ак том, од но сно ста ту том:
1) мо же се за бра на из ста ва 1. овог чла на про ши ри ти и на дру га ли ца, чи ме се не 

мо же ди ра ти у сте че на пра ва тих ли ца;
2) мо же се од ре ди ти да за бра на из ста ва 1. овог чла на ва жи и по сле пре стан ка свој

ства из чла на 61. став 1. тач. 1) до 4) овог за ко на али не ду же од две го ди не;
3) мо гу се од ре ди ти по сло ви, на чин или ме сто њи хо вог оба вља ња ко ји не пред ста

вља ју по вре ду ду жно сти по што ва ња за бра не кон ку рен ци је.
За бра на из ста ва 1. овог чла на не од но си се на је ди ног чла на дру штва.

Ту жба због по вре де пра ви ла о за бра ни кон ку рен ци је

Члан 76.
Дру штво мо же под не ти ту жбу про тив ли ца из чла на 61. став 1. тач. 1) до 4) овог 

за ко на ко је по вре ди пра ви ла о за бра ни кон ку рен ци је из чла на 75. овог за ко на за:
1) на кна ду ште те;
2) пре нос на дру штво ко ри сти ко ју је то ли це, од но сно кон ку рент ско дру штво из 

чла на 75. овог за ко на оства ри ло као по сле ди цу те по вре де;
3) ис кљу че ње тог ли ца као чла на дру штва, ако је то ли це члан дру штва;
4) ме ру за бра не оба вља ња де лат но сти за то ли це, од но сно кон ку рент ско дру штво 

из чла на 75. овог за ко на;
5) рас кид рад ног од но са за то ли це, ако је то ли це за по сле но у дру штву.

8.6. Пра ви ла за под но ше ње ту жби због по вре де по себ них ду жно сти

Рок за под но ше ње ту жби

Члан 77.
Ту жба из чл. 64, 67, 71, 74. и 76. овог за ко на мо же се под не ти у ро ку од шест ме

се ци од да на са зна ња за учи ње ну по вре ду, а нај ка сни је у ро ку од пет го ди на од да на 
учи ње не по вре де.

Ту жба чла на дру штва због по вре де по себ них ду жно сти (ин ди ви ду ал на ту жба)

Члан 78.
Члан дру штва мо же под не ти ту жбу про тив ли ца из чла на 61. овог за ко на за на кна ду 

ште те ко ју му то ли це про у зро ку је по вре дом по себ них ду жно сти пре ма дру штву.
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Де ри ва тив на ту жба

Члан 79.
Је дан или ви ше чла но ва дру штва мо гу под не ти ту жбу из чл. 64, 67, 71, 74. и 76. 

овог за ко на у сво је име, а за ра чун дру штва (у да љем тек сту: де ри ва тив на ту жба), ако у 
тре нут ку под но ше ња ту жбе:

1) по се ду ју уде ле или ак ци је ко ји пред ста вља ју нај ма ње 5% основ ног ка пи та ла 
дру штва, не за ви сно од то га да ли је основ за под но ше ње де ри ва тив не ту жбе на стао пре 
или на кон сти ца ња свој ства чла на дру штва; 

2) ако су пре под но ше ња де ри ва тив не ту жбе пи са ним пу тем зах те ва ли од дру штва 
да под не се ту жбу по том осно ву, а тај зах тев је од би јен, од но сно по том зах те ву ни је 
по сту пље но у ро ку од 30 да на од да на под но ше ња зах те ва.

Члан дру штва ко ји је сте као удео или ак ци је у дру штву од ли ца ко је је под не ло де
ри ва тив ну ту жбу мо же, уз са гла сност тог ли ца, сту пи ти на ње го во ме сто у спо ру по тој 
ту жби до ње го вог прав но сна жног окон ча ња, као и у по ступ ку по ван ред ном прав ном ле ку.

Сту па ње чла на дру штва у пар ни цу

Члан 80.
Ако је дру штво под не ло ту жбу из чл. 64, 67, 71, 74. и 76. овог за ко на, члан дру

штва ко ји је од дру штва зах те вао под но ше ње те ту жбе, мо же од су да пред ко јим се во ди 
по сту пак зах те ва ти да му до зво ли да сту пи у пар ни цу као уме шач на стра ни ту жи о ца.

Ако је члан дру штва под нео ту жбу из чл. 64, 67, 71, 74. и 76. овог за ко на, у скла ду 
са чла ном 79. став 1. овог за ко на, дру ги члан дру штва ко ји ис пу ња ва услов из чла на 79. 
став 1. тач ка 1) мо же од су да пред ко јим се по сту пак во ди зах те ва ти да сту пи у пар ни цу 
као уме шач на стра ни ту жи о ца.

9. Пра во на ин фор ми са ње чла но ва дру штва

Пра во на ин фор ми са ње и при ступ ак ти ма и до ку мен ти ма

Члан 81.
Члан дру штва има пра во на при ступ ак ти ма и до ку мен ти ма дру штва у скла ду са 

од ред ба ма овог за ко на. 
Члан дру штва мо же пи са ним пу тем зах те ва ти од дру штва при ступ ак ти ма или до

ку мен ти ма дру штва, при че му је у оба ве зи да у том зах те ву на ве де:
1) сво је лич не по дат ке и по дат ке ко ји га иден ти фи ку ју као чла на дру штва;
2) до ку мен те, ак те и по дат ке ко ји се тра же на увид;
3) свр ху ра ди ко је се тра жи увид;
4) по дат ке о тре ћим ли ци ма ко ји ма члан дру штва ко ји тра жи увид на ме ра ва да са

оп шти тај до ку мент, акт или по да так, ако по сто ји та ква на ме ра.
Дру штво мо же ус кра ти ти при ступ свим или не ким од тра же них ака та или до ку

ме на та из раз ло га про пи са них овим за ко ном за сва ку по је ди ну прав ну фор му дру штва.
Ако дру штво не по сту пи у скла ду са зах те вом из ста ва 2. овог чла на у ро ку од 

осам да на од да на при је ма тог зах те ва, члан дру штва у на ред ном ро ку од 30 да на мо же 
тра жи ти над ле жном су ду да у ван пар нич ном по ступ ку на ло жи дру штву да му омо гу ћи 
при ступ тим ак ти ма или до ку мен ти ма. 

По сту пак из ста ва 4. овог чла на је хи тан и суд је ду жан да од лу ку по зах те ву до не се 
у ро ку од осам да на од да на при је ма зах те ва.
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Ко ри шће ње ака та или до ку ме на та дру штва

Члан 82.
Члан дру штва ко ји у скла ду са чла ном 81. овог за ко на оства ри при ступ ак ти ма или 

до ку мен ти ма дру штва ду жан је да их ко ри сти ис кљу чи во у свр хе на ве де не у зах те ву из 
чла на 81. став 2. тач ка 3) овог за ко на.

Члан дру штва не мо же да об ја ви или са оп шти тре ћим ли ци ма ак те од но сно до ку
мен те из ста ва 1. овог чла на, су прот но свр си ра ди ко је му је при ступ омо гу ћен, ни ти на 
на чин ко ји на но си ште ту дру штву, осим ако је на то оба ве зан за ко ном.

Ако члан дру штва из ста ва 1. овог чла на ак те, од но сно до ку мен та дру штва ко ји ма је 
оства рио при ступ ко ри сти су прот но тој свр си или их са оп шти тре ћим ли ци ма су прот но 
огра ни че њи ма из ста ва 2. овог чла на, од го ва ра за ште ту ко ју је ти ме на нео дру штву.

Не сма тра се по вре дом од ред бе ста ва 2. овог чла на об ја вљи ва ње или са оп шта ва ње 
тре ћим ли ци ма ака та од но сно до ку ме на та из ста ва 1. овог чла на ако је то са оп шта ва ње 
оба ве за про пи са на за ко ном.

ДЕО ДРУ ГИ

ПРЕД У ЗЕТ НИК

По јам пред у зет ни ка

Члан 83.
Пред у зет ник је по слов но спо соб но фи зич ко ли це ко је оба вља де лат ност у ци љу 

оства ри ва ња при хо да и ко је је као та кво ре ги стро ва но у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.
Фи зич ко ли це упи са но у по се бан ре ги стар, ко је оба вља де лат ност сло бод не про

фе си је, уре ђе ну по себ ним про пи сом, сма тра се пред у зет ни ком у сми слу овог за ко на ако 
је тим про пи сом то од ре ђе но.

Ин ди ви ду ал ни по љо при вред ник ни је пред у зет ник у сми слу овог за ко на, осим ако 
по себ ним за ко ном ни је дру га чи је уре ђе но.

Вре ме на ко је се пред у зет ник ре ги стру је

Члан 84.
Пред у зет ник се ре ги стру је на нео д ре ђе но или на од ре ђе но вре ме.

Имо ви на и од го вор ност за оба ве зе

Члан 85.
Пред у зет ник за све оба ве зе на ста ле у ве зи са оба вља њем сво је де лат но сти од го

ва ра це ло куп ном сво јом имо ви ном и у ту имо ви ну ула зи и имо ви на ко ју сти че у ве зи 
са оба вља њем де лат но сти.

Од го вор ност за оба ве зе из ста ва 1. овог чла на не пре ста је бри са њем пред у зет ни ка 
из ре ги стра.
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По слов но име пред у зет ни ка

Члан 86.
Пред у зет ник оба вља де лат ност под по слов ним име ном.
По слов но име пред у зет ни ка оба ве зно са др жи име и пре зи ме пред у зет ни ка, опис 

пре те жне де лат но сти, озна ку „пред у зет ник“ или „пр“ и се ди ште и адре су.
По слов но име из ста ва 2. овог чла на мо же да са др жи и по се бан на зив као и озна ке 

ко ји ма се бли же од ре ђу је пред мет по сло ва ња пред у зет ни ка.
По слов но име пред у зет ни ка мо ра да се раз ли ку је од на зи ва дру гог пред у зет ни ка 

та ко да не иза зи ва за блу ду о иден ти те ту са дру гим пред у зет ни ком, од но сно за блу ду у 
по гле ду пред ме та по сло ва ња пред у зет ни ка.

На по слов но име пред у зет ни ка сход но се при ме њу ју од ред бе чл. 23. до 27. и чл. 
29. и 30. овог за ко на.

Се ди ште пред у зет ни ка и из дво је но ме сто оба вља ња де лат но сти

Члан 87.
Се ди ште пред у зет ни ка је ме сто из ко га упра вља оба вља њем де лат но сти.
Пред у зет ник мо же оба вља ти де лат ност и из ван се ди шта, у скла ду са за ко ном (из

дво је но ме сто).
Из дво је но ме сто ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 
Пред у зет ник мо же оба вља ти де лат ност и ван од ре ђе ног про сто ра (по по зи ву 

стран ке, од ме ста до ме ста и сл.) ка да је по при ро ди са ме де лат но сти та кво оба вља ње 
де лат но сти је ди но мо гу ће или уоби ча је но.

Пред у зет ник је ду жан да ис так не сво је по слов но име у свом се ди шту, као и на сва
ком из дво је ном ме сту, осим у слу ча ју из ста ва 4. овог чла на.

Ме сто оба вља ња де лат но сти мо ра ис пу ња ва ти усло ве утвр ђе не про пи си ма за оба
вља ње те де лат но сти.

Де лат ност пред у зет ни ка

Члан 88.
На де лат ност пред у зет ни ка сход но се при ме њу је члан 4. овог за ко на о де лат но

сти ма дру штва.
Пред у зет ник мо же да оба вља све де лат но сти ко је ни су за ко ном за бра ње не за ко је 

ис пу ња ва про пи са не усло ве, укљу чу ју ћи и ста ре и умет нич ке за на те и по сло ве до ма ће 
ра ди но сти.

Ми ни стар над ле жан за по сло ве при вре де бли же од ре ђу је по сло ве ко ји се у сми слу 
овог за ко на сма тра ју ста рим и умет нич ким за на ти ма, од но сно по сло ви ма до ма ће ра ди
но сти, на чин сер ти фи ко ва ња истих и во ђе ње по себ не еви ден ци је из да тих сер ти фи ка та.

По сло во ђа и оста ли за по сле ни

Члан 89.
Пред у зет ник мо же пи са ним овла шће њем по ве ри ти по сло во ђе ње по слов но спо соб

ном фи зич ком ли цу (у да љем тек сту: по сло во ђа).
По сло во ђе ње из ста ва 1. овог чла на мо же би ти оп ште или огра ни че но на јед но или 

ви ше из дво је них ме ста оба вља ња де лат но сти.
По сло во ђа мо ра би ти у рад ном од но су код пред у зет ни ка.
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Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, ако је пред у зет ник из оправ да них раз ло га при вре
ме но од су тан (бо лест, шко ло ва ње, из бор на функ ци ју и сл.), а не ма за по сле ног по сло во ђу, 
он мо же оп ште по сло во ђе ње по ве ри ти чла ну свог по ро дич ног до ма ћин ства за вре ме тог 
од су ства, без оба ве зе да га за по сли.

По сло во ђа има свој ство за кон ског за ступ ни ка у скла ду са овим за ко ном.
Ако су за оба вља ње де лат но сти пред у зет ни ка про пи са ни по себ ни усло ви у по гле ду 

лич них ква ли фи ка ци ја пред у зет ни ка, по сло во ђа мо ра да ис пу ња ва те усло ве. 
По сло во ђа се ре ги стру је у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.
Ли ца ко ја ра де за пред у зет ни ка мо ра ју би ти у рад ном од но су код пред у зет ни ка или 

ан га жо ва на од стра не пред у зет ни ка по дру гом осно ву у скла ду са за ко ном. 
Из у зет но од ста ва 8. овог чла на, члан по ро дич ног до ма ћин ства пред у зет ни ка мо же 

ра ди ти код тог пред у зет ни ка без за сни ва ња рад ног од но са: 
1) по вре ме но то ком да на и то ис кљу чи во у се ди шту, ако је ње го во при су ство нео

п ход но због при ро де де лат но сти пред у зет ни ка (да се тр го вач ка рад ња пред у зет ни ка не 
би за тва ра ла то ком рад ног вре ме на, да би се уто ва ри ла ро ба, да би се очи стио по слов ни 
про стор и сл.);

2) при вре ме но то ком оспо со бља ва ња за оба вља ње де лат но сти ста рих и умет нич
ких за на та, од но сно по сло ва до ма ће ра ди но сти, ако пред у зет ник оба вља ту де лат ност;

3) у вре ме ка да пред у зет ник ко ри сти го ди шњи од мор у скла ду са за ко ном.

Пре кид оба вља ња де лат но сти

Члан 90.
Пред у зет ник је у оба ве зи да о пе ри о ду пре ки да оба вља ња де лат но сти ис так не оба

ве ште ње на ме сту у ко ме оба вља де лат ност.
Пре кид оба вља ња де лат но сти се ре ги стру је у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји и 

не мо же се утвр ђи ва ти ре тро ак тив но.

Гу би так свој ства пред у зет ни ка и кон ти ну и тет оба вља ња де лат но сти  
од стра не на след ни ка

Члан 91.
Пред у зет ник гу би свој ство пред у зет ни ка бри са њем из ре ги стра при вред них су

бје ка та.
Бри са ње пред у зет ни ка из ре ги стра вр ши се због пре стан ка оба вља ња де лат но сти.
Пред у зет ник пре ста је са оба вља њем де лат но сти од ја вом или по си ли за ко на.
Пред у зет ник од ја ву не мо же из вр ши ти са да ном ко ји је ра ни ји од да на под но ше ња 

при ја ве о пре стан ку ра да над ле жном ре ги стра ци о ном ор га ну.
Бри са ње из ре ги стра се не мо же вр ши ти ре тро ак тив но.
Пред у зет ник пре ста је са ра дом по си ли за ко на у сле де ћим слу ча је ви ма:
1) смр ћу или трај ним гу бит ком по слов не спо соб но сти;
2) ис те ком вре ме на, ако је оба вља ње де лат но сти ре ги стро ва но на од ре ђе но вре ме;
3) ако му је по слов ни ра чун у бло ка ди ду же од две го ди не, на осно ву зах те ва за бри

са ње пред у зет ни ка из ре ги стра ко ји под не се На род на бан ка Ср би је или По ре ска упра ва;
4) ако је прав но сна жном пре су дом утвр ђе на ни шта вост ре ги стра ци је пред у зет ни ка;
5) ако му је прав но сна жном пре су дом, из вр шном од лу ком над ле жног ор га на или 

су да ча сти ко мо ре у ко ју је учла њен из ре че на ме ра за бра не оба вља ња де лат но сти;
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6) у слу ча ју пре стан ка ва же ња одо бре ња, са гла сно сти или дру гог ак та над ле жног 
ор га на ко ји је у скла ду са чла ном 4. став 2. овог за ко на по себ ним за ко ном про пи сан као 
услов за ре ги стра ци ју;

7) у дру гим слу ча је ви ма про пи са ним за ко ном. 
У слу ча ју смр ти или гу бит ка по слов не спо соб но сти пред у зет ни ка, на след ник, од но

сно члан ње го вог по ро дич ног до ма ћин ства (брач ни друг, де ца, усво је ни ци и ро ди те љи) 
ко ји је при том и сам по слов но спо соб но фи зич ко ли це мо же на ста ви ти оба вља ње де лат
но сти на осно ву ре ше ња о на сле ђи ва њу или ме ђу соб ног спо ра зу ма о на став ку оба вља ња 
де лат но сти, ко ји пот пи су ју сви на след ни ци, од но сно чла но ви по ро дич ног до ма ћин ства.

Ли це из ста ва 7. овог чла на ду жно је да у ро ку од 30 да на од да на смр ти пред у зет ни ка 
при ја ви на ста вак оба вља ња де лат но сти ре ги стру у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 

По слов но спо соб ни на след ник мо же на ста ви ти оба вља ње де лат но сти пред у зет
ни ка и за жи во та пред у зет ни ка ако то пра во вр ши на осно ву рас по де ле за о став шти не 
за жи во та у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је на сле ђи ва ње.

На ста вак оба вља ња де лат но сти у фор ми при вред ног дру штва

Члан 92.
Пред у зет ник мо же до не ти од лу ку о на став ку оба вља ња де лат но сти у фор ми при

вред ног дру штва, при че му се сход но при ме њу ју од ред бе овог за ко на о осни ва њу да те 
фор ме дру штва.

Ако два или ви ше пред у зет ни ка оба вља де лат ност за јед нич ки у сми слу чла на 83. 
став 2. овог за ко на, од лу ку из ста ва 1. овог чла на до но се јед но гла сно.

На осно ву од лу ке из ста ва 1. овог чла на вр ши се исто вре ме но бри са ње пред у зет ни ка 
из ре ги стра при вред них су бје ка та и ре ги стра ци ја осни ва ња при вред ног дру штва из ста ва 
1. овог чла на ко је пре у зи ма сва пра ва и оба ве зе пред у зет ни ка на ста ле из по сло ва ња до 
тре нут ка осни ва ња тог при вред ног дру штва.

На кон гу бит ка свој ства пред у зет ни ка у скла ду са ста вом 3. овог чла на, то фи зич ко 
ли це оста је од го вор но це ло куп ном сво јом имо ви ном за све оба ве зе на ста ле у ве зи са 
оба вља њем де лат но сти до тре нут ка бри са ња пред у зет ни ка из ре ги стра. 

ДЕО ТРЕ ЋИ

ПРАВ НА ФОР МА ПРИ ВРЕД НИХ ДРУ ШТА ВА

ГЛА ВА I

ОР ТАЧ КО ДРУ ШТВО

1. По јам и осни ва ње

По јам и од го вор ност за оба ве зе

Члан 93.
Ор тач ко дру штво је дру штво два или ви ше ор та ка ко ји су нео гра ни че но со ли дар но 

од го вор ни це ло куп ном сво јом имо ви ном за оба ве зе дру штва.
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Ако уго вор о осни ва њу дру штва или дру ги уго вор из ме ђу ор та ка са др жи од ред бу о 
огра ни че њу од го вор но сти ор та ка пре ма тре ћим ли ци ма, та од ред ба не ма прав но деј ство.

Уго вор о осни ва њу

Члан 94.
Уго вор о осни ва њу ор тач ког дру штва са др жи на ро чи то:
1) име, је дин стве ни ма тич ни број и пре би ва ли ште ор та ка ко ји је до ма ће фи зич ко 

ли це, од но сно име, број па со ша или дру ги иден ти фи ка ци о ни број и пре би ва ли ште ор
та ка ко ји је стра но фи зич ко ли це, од но сно по слов но име, ма тич ни број и се ди ште ор
та ка ко ји је до ма ће прав но ли це, од но сно по слов но име, број ре ги стра ци је или дру ги 
иден ти фи ка ци о ни број и се ди ште ор та ка ко ји је стра но прав но ли це;

2) по слов но име и се ди ште дру штва;
3) пре те жну де лат ност дру штва;
4) озна че ње вр сте и вред но сти уло га сва ког ор та ка.
Уго вор о осни ва њу мо же да са др жи и дру ге еле мен те од зна ча ја за дру штво и ор та ке.
Из ме не и до пу не уго во ра о осни ва њу дру штва вр ше се јед но гла сном од лу ком свих 

ор та ка дру штва, ако уго во ром о осни ва њу ни је дру га чи је од ре ђе но. 

Уго вор ор та ка

Члан 95.
Из у зет но од чла на 15. овог за ко на, уго вор ор та ка за кљу чу ју сви ор та ци дру штва.

2. Уло зи у дру штво, ор тач ки уде ли и пре нос уде ла

Улог и удео

Члан 96.
Ор та ци у дру штво уно се уло ге јед на ке вред но сти, ако уго во ром о осни ва њу ни је 

дру га чи је од ре ђе но.
Из у зет но од чла на 45. став 3. овог за ко на, не нов ча ни улог ор та ка мо же би ти и у 

ра ду и услу га ма. 
Ор та ци сти чу уде ле у дру штву сра змер не сво јим уло зи ма у дру штво, ако уго во ром 

о осни ва њу ни је дру га чи је од ре ђе но.
Ор так ни је ду жан да по ве ћа улог из над из но са од ре ђе ног уго во ром о осни ва њу, ако 

уго во ром о осни ва њу ни је дру га чи је од ре ђе но.
Ор так не мо же сма њи ти свој улог без са гла сно сти свих оста лих ор та ка. 

Пре нос уде ла 

Члан 97.
Удео се пре но си пи са ним уго во ром за кљу че ним из ме ђу пре но си о ца и сти ца о ца, 

као и на дру ги на чин про пи сан за ко ном.
Пот пи си на уго во ру из ста ва 1. овог чла на ове ра ва ју се у скла ду са за ко ном ко ји 

уре ђу је ове ру пот пи са.
Сти ца лац уде ла сти че удео да ном ре ги стра ци је пре но са уде ла у скла ду са за ко ном 

о ре ги стра ци ји.
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Пре нос уде ла из ме ђу ор та ка

Члан 98.
Пре нос уде ла из ме ђу ор та ка је сло бо дан, ако уго во ром о осни ва њу ни је дру га чи је 

од ре ђе но.

Пре нос уде ла тре ћим ли ци ма

Члан 99.
Ако уго во ром о осни ва њу ни је дру га чи је од ре ђе но, ор так не мо же без са гла сно сти 

оста лих ор та ка:
1) пре не ти свој удео тре ћем ли цу, што об у хва та и унос тог уде ла као не нов ча ног 

уло га у дру го при вред но дру штво;
2) да ти свој удео у за ло гу тре ћем ли цу.
Ако ор та ци не да ју са гла сност на пре нос уде ла тре ћем ли цу, ор так ко ме је са гла

сност за пре нос уде ла ус кра ће на мо же ис ту пи ти из дру штва, у скла ду са чла ном 121. 
овог за ко на.

Од го вор ност код пре но са уде ла

Члан 100.
Пре но си лац уде ла и сти ца лац уде ла од го ва ра ју нео гра ни че но со ли дар но за све 

оба ве зе пре но си о ца уде ла пре ма дру штву на дан ре ги стра ци је пре но са уде ла у скла ду 
са за ко ном о ре ги стра ци ји, осим ако се сви ор та ци не спо ра зу ме ју дру га чи је.

Зах тев дру штва из ста ва 1. овог чла на, за ста ре ва у ро ку од три го ди не од да на ре
ги стра ци је пре но са уде ла у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.

3. По сло во ђе ње

Оп ште пра ви ло

Члан 101.
Сва ки ор так има овла шће ње за оба вља ње рад њи у ре дов ном по сло ва њу дру штва 

(по сло во ђе ње).
Рад ње ко је не спа да ју у ре дов но по сло ва ње дру штва ни су об у хва ће не овла шће њем 

из ста ва 1. овог чла на и мо гу се оба вља ти са мо уз са гла сност свих ор та ка, ако уго во ром 
о осни ва њу ни је дру га чи је од ре ђе но.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ако је уго во ром о осни ва њу или уго во ром ор та ка 
од ре ђе но да су је дан или ви ше ор та ка овла шће ни за по сло во ђе ње, оста ли ор та ци не ма ју 
овла шће ње за по сло во ђе ње.

По сло во ђе ње од стра не ви ше ор та ка

Члан 102.
Ако овла шће ње за по сло во ђе ње има ви ше ор та ка, сва ки ор так је овла шћен да по

сту па са мо стал но, али се дру ги ор так овла шћен за по сло во ђе ње мо же ус про ти ви ти 
пред у зи ма њу од ре ђе не рад ње у ком слу ча ју та рад ња не мо же би ти пред у зе та.
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Ако је уго во ром о осни ва њу од ре ђе но да ор та ци овла шће ни за по сло во ђе ње по
сту па ју за јед но:

1) за пред у зи ма ње сва ке рад ње по треб на је са гла сност свих ор та ка овла шће них за 
по сло во ђе ње, осим ако би не пред у зи ма ње рад ње услед не до ступ но сти не ког од ор та ка 
мо гло про у зро ко ва ти ште ту дру штву;

2) сва ки ор так је ду жан да по сту па по ин струк ци ја ма сва ког од оста лих ор та ка 
овла шће них за по сло во ђе ње.

У слу ча ју из ста ва 2. тач ка 2) овог чла на, ако ор так сма тра да ин струк ци је дру гог 
ор та ка ни су при ме ре не, о то ме оба ве шта ва све ор та ке овла шће не за по сло во ђе ње ра ди 
за јед нич ког од лу чи ва ња, осим ако би од ла га ње рад ње про у зро ко ва ло ште ту дру штву, 
ка да мо же по сту па ти са мо стал но, о че му је ду жан да без од ла га ња оба ве сти све оста ле 
ор та ке овла шће не за по сло во ђе ње. 

Пре нос овла шће ња на по сло во ђе ње 

Члан 103.
Ор так овла шћен на по сло во ђе ње мо же пре не ти сво је овла шће ње на по сло во ђе ње 

на тре ће ли це или дру гог ор та ка, ако се са тим са гла се сви ор та ци дру штва.
Ор так ко ји пре не се овла шће ње на по сло во ђе ње на тре ће ли це од го ва ра за рад ње 

тог ли ца у вр ше њу по сло во ђе ња као да их је сам пред у зео. 

От ка зи ва ње овла шће ња за по сло во ђе ње 

Члан 104.
Ор так овла шћен за по сло во ђе ње мо же от ка за ти овла шће ње за по сло во ђе ње ако за 

то по сто ји оправ дан раз лог.
У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, ор так пи са ним пу тем бла го вре ме но оба ве шта ва 

све оста ле ор та ке дру штва о на ме ри да от ка же овла шће ње за по сло во ђе ње, ка ко би омо
гу ћио оста лим ор та ци ма да пре ду зму или ор га ни зу ју пред у зи ма ње рад њи из ре дов ног 
по сло ва ња дру штва.

Ако ор так от ка же овла шће ње за по сло во ђе ње су прот но ст. 1. и 2. овог чла на, ду жан 
је да дру штву на док на ди ти ме про у зро ко ва ну ште ту. 

Од у зи ма ње овла шће ња за по сло во ђе ње ор та ка 

Члан 105.
Овла шће ње за по сло во ђе ње ор та ка мо же се од у зе ти од лу ком над ле жног су да по 

ту жби дру штва или сва ког од ор та ка ако се утвр ди да за то по сто је оправ да ни раз ло зи, 
а на ро чи то:

1) не спо соб ност ор та ка да пра вил но во ди по сло ве дру штва;
2) те жа по вре да ду жно сти пре ма дру штву. 
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4. Пра ва ор та ка 

Пра во на на кна ду тро шко ва 

Члан 106.
Ор так има пра во на на кна ду од дру штва свих тро шко ва ко је је имао у ве зи са по

сло ва њем ор тач ког дру штва, а ко ји су с об зи ром на окол но сти слу ча ја би ли нео п ход ни. 

Рас по де ла до би ти 

Члан 107.
До бит дру штва се рас по де љу је из ме ђу ор та ка на јед на ке де ло ве, ако уго во ром о 

осни ва њу ни је дру га чи је од ре ђе но. 

Пра во на ин фор ми са ње 

Члан 108.
Ор так овла шћен за по сло во ђе ње оба ве зан је да:
1) оба ве шта ва све дру ге ор та ке о по сло ва њу дру штва;
2) на зах тев дру гог ор та ка дру штва пру жи ин фор ма ци је о по сло ва њу дру штва; и
3) пре да фи нан сиј ске из ве шта је и дру гу до ку мен та ци ју на увид свим ор та ци ма.
Ор так има пра во да се лич но ин фор ми ше о ста њу и по сло ва њу дру штва, као и на 

при ступ и ко пи ра ње по слов них књи га и дру ге до ку мен та ци је дру штва, о свом тро шку.
На оства ри ва ње пра ва ор та ка на при ступ и ко пи ра ње књи га и дру ге до ку мен та ци је 

дру штва суд ским пу тем сход но се при ме њу ју од ред бе овог за ко на о оства ри ва њу пра ва 
на ин фор ми са ње чла на дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу. 

Из у зе так од пра ви ла о за бра ни кон ку рен ци је 

Члан 109.
Не по сто ји по вре да пра ви ла о за бра ни кон ку рен ци је из чла на 75. овог за ко на ако је 

оста лим ор та ци ма при сту па њу ор та ка у дру штво би ло по зна то да тај ор так има свој ство 
чла на у кон ку рент ском дру штву или дру ги прав ни од нос са кон ку рент ским дру штвом, а 
при сту па ње дру штву му ни је би ло усло вље но пре стан ком свој ства чла на у кон ку рент
ском дру штву, од но сно пре стан ком дру гог прав ног од но са са кон ку рент ским дру штвом.

Од лу чи ва ње ор та ка дру штва 

Члан 110.
Ор та ци од лу ке до но се јед но гла сно, ако уго во ром о осни ва њу ни је дру га чи је од

ре ђе но.
Ако је уго во ром о осни ва њу од ре ђе но да се од ре ђе не или све од лу ке до но се ве ћи ном 

гла со ва, сва ки ор так има је дан глас, ако уго во ром о осни ва њу ни је дру га чи је од ре ђе но.
За до но ше ње од лу ке о пи та њи ма ко ја су из ван ре дов не де лат но сти дру штва, као и 

од лу ке о при је му но вог ор та ка у дру штво нео п ход на је са гла сност свих ор та ка. 
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5. Прав ни од но си дру штва и ор та ка пре ма тре ћим ли ци ма 

За сту па ње дру штва 

Члан 111.
Сва ки ор так је овла шћен да са мо стал но за сту па дру штво, ако уго во ром о осни ва њу 

ни је дру га чи је од ре ђе но.
Ако су два или ви ше ор та ка овла шће ни да за сту па ју дру штво за јед но:
1) они мо гу да овла сте јед ног или ви ше ор та ка да за сту па ју дру штво у од ре ђе ним 

по сло ви ма или од ре ђе ној вр сти по сло ва; и
2) из ја ва во ље тре ћих ли ца учи ње на би ло ком од ор та ка овла шће них да за сту па ју 

дру штво за јед но сма тра ће се да је учи ње на дру штву.
Уго во ром о осни ва њу мо же се од ре ди ти да сва ки ор так ко ји је овла шћен да за сту па 

дру штво мо же за сту па ти дру штво са мо за јед но са про ку ри стом.
У слу ча ју из ста ва 3. овог чла на, ако је из ја ва во ље тре ћег ли ца учи ње на про ку ри

сти или ор та ку ко ји за сту па дру штво за јед но са про ку ри стом сма тра ће се да је учи ње на 
дру штву. 

От каз овла шће ња за за сту па ње 

Члан 112.
Ор так мо же от ка за ти овла шће ње за за сту па ње дру штва, ако за то по сто ји оправ

дан раз лог.
У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, ор так пи са ним пу тем бла го вре ме но оба ве шта ва 

све оста ле ор та ке дру штва о на ме ри да от ка же овла шће ње за за сту па ње, ка ко би омо гу
ћио оста лим ор та ци ма да пре у зму по сло ве за сту па ња дру штва.

Ако ор так от ка же овла шће ње за за сту па ње су прот но ст. 1. и 2. овог чла на, ду жан 
је да дру штву на док на ди ти ме про у зро ко ва ну ште ту. 

Од у зи ма ње овла шће ња за за сту па ње 

Члан 113.
Овла шће ње за за сту па ње мо же се од у зе ти од лу ком над ле жног су да по ту жби дру

штва или сва ког од ор та ка ако се утвр ди да за то по сто је оправ да ни раз ло зи, ко ји ма се 
на ро чи то сма тра:

1) не спо соб ност ор та ка да за сту па дру штво;
2) те жа по вре да ду жно сти пре ма дру штву. 

За сту па ње дру штва у спо ру са ор та ком ко ји је овла шћен за за сту па ње 

Члан 114.
Ор так ко ји је овла шћен за за сту па ње не мо же из да ти пу но моћ је за за сту па ње ни

ти за сту па ти дру штво у спо ру у ко јем је су прот на стра на, а у слу ча ју да дру штво не ма 
дру гог ор та ка ко ји је овла шћен за за сту па ње то пу но моћ је из да ју сви пре о ста ли ор та ци 
за јед нич ки. 
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При го во ри и ком пен за ци ја 

Члан 115.
Ако по ве ри лац дру штва зах те ва од ор та ка ис пу ње ње оба ве зе дру штва:
1) ор так мо же ис та ћи лич не при го во ре као и при го во ре ко је мо же ис та ћи и са мо 

дру штво;
2) ор так мо же од би ти ис пу ње ње оба ве зе ако по ве ри лац мо же на ми ри ти сво је по

тра жи ва ње ком пен за ци јом са дру штвом. 

Од го вор ност но вог ор та ка 

Члан 116.
Ли це ко је по сле осни ва ња дру штва стек не свој ство ор та ка од го ва ра за оба ве зе 

дру штва као и по сто је ћи ор та ци, укљу чу ју ћи и оба ве зе на ста ле пре ње го вог при сту
па ња дру штву.

Од ред бе уго во ра о осни ва њу ко је су у су прот но сти са ста вом 1. овог чла на не ма ју 
прав но деј ство пре ма тре ћим ли ци ма. 

6. Пре ста нак ор тач ког дру штва и свој ства ор та ка 

Члан 117.
Ор тач ко дру штво пре ста је бри са њем из ре ги стра при вред них су бје ка та у слу ча ју:
1) ли кви да ци је дру штва услед:
(1) ис те ка вре ме на на ко је је осно ва но;
(2) од лу ке ор та ка;
(3) суд ске од лу ке;
(4) отва ра ња сте ча ја над ор та ком ко ји је прав но ли це, ако уго во ром о осни ва њу 

ни је дру га чи је од ре ђе но;
(5) ако је у дру штву остао са мо је дан ор так, а у ро ку од три ме се ца од да на ка да је 

у дру штву остао је дан ор так дру штву не при сту пи но ви ор так;
(6) на сту па ња би ло ко јег дру гог раз ло га од ре ђе ног уго во ром о осни ва њу.
2) за кљу че ња сте ча ја дру штва;
3) ста ту сне про ме не.
Свој ство ор та ка у ор тач ком дру штву пре ста је у слу ча ју:
1) смр ти ор та ка;
2) бри са ња ор та ка ко ји је прав но ли це из над ле жног ре ги стра, као по сле ди це ли

кви да ци је или за кљу че ња сте ча ја;
3) исту па ња ор та ка;
4) ис кљу че ња ор та ка;
5) у дру гим слу ча је ви ма од ре ђе ним уго во ром о осни ва њу. 

Суд ска од лу ка о ли кви да ци ји дру штва 

Члан 118.
По ту жби не ког од ор та ка над ле жни суд до но си од лу ку о по кре та њу по ступ ка ли

кви да ци је дру штва ка да за то по сто ји оправ дан раз лог.
Оправ дан раз лог у сми слу ста ва 1. овог чла на по сто ји ако суд на ђе да: 
1) је ор так, са на ме ром или гру бом не па жњом, по вре дио сво ју оба ве зу пре ма дру

штву или дру гим ор та ци ма, што је има ло ути ца ја на по сло ва ње дру штва; 
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2) је ис пу ње ње оба ве зе из тач ке 1) овог ста ва фак тич ки не мо гу ће; 
3) ни је мо гу ће да дру штво дру га чи је на ста ви по сло ва ње, а да то по сло ва ње бу де у 

скла ду са овим за ко ном и уго во ром о осни ва њу. 
Ни штав је спо ра зум ко јим се ис кљу чу је или огра ни ча ва пра во ор та ка на под но ше ње 

ту жбе из ста ва 1. овог чла на.
Ту жба из ста ва 1. овог чла на под но си се про тив дру штва и свих пре о ста лих ор та ка. 

На ста вља ње дру штва са на след ни ци ма 

Члан 119.
У слу ча ју смр ти ор та ка, удео ор та ка се не на сле ђу је већ се рас по ре ђу је сра змер но 

на пре о ста ле ор та ке, ако уго во ром о осни ва њу ни је од ре ђе но да дру штво на ста вља да 
по слу је са на след ни ци ма пре ми ну лог ор та ка.

Ако је уго во ром о осни ва њу од ре ђе но да дру штво на ста вља да по слу је са на след ни
ци ма пре ми ну лог ор та ка, а на след ни ци се са ти ме не са гла се, удео ор та ка се рас по ре ђу је 
сра змер но на пре о ста ле ор та ке.

Ако је уго во ром о осни ва њу од ре ђе но да дру штво на ста вља да по слу је са на след
ни ци ма пре ми ну лог ор та ка, на след ни ци се са ти ме мо гу са гла си ти та ко да сту пе на 
ме сто пре ми ну лог ор та ка или да зах те ва ју да ор тач ко дру штво про ме ни прав ну фор му 
у ко ман дит но дру штво, а да они стек ну ста тус ко ман ди то ра.

Ако на след ни ци зах те ва ју да ор тач ко дру штво про ме ни прав ну фор му у ко ман дит но 
дру штво у скла ду са ста вом 3. овог чла на, а пре о ста ли ор та ци дру штва то од би ју, на
след ни ци сту па ју на ме сто пре ми ну лог ор та ка и мо гу ис ту пи ти из дру штва у скла ду са 
од ред ба ма овог за ко на о исту па њу ор та ка.

Ако на след ни ци ис ту пе из дру штва у скла ду са ста вом 4. овог чла на, они од го ва ра ју 
за до та да на ста ле оба ве зе дру штва по про пи си ма ко ји уре ђу ју од го вор ност на след ни ка 
за ду го ве оста ви о ца.

Уго во ром о осни ва њу мо же се уго во ри ти ви си на уде ла у до би ти за ко ман ди то ре, 
у слу ча ју на ста вља ња дру штва са на след ни ци ма и про ме не прав не фор ме дру штва у 
ко ман дит но дру штво, ко ја мо же би ти раз ли чи та од ви си не уде ла у до би ти ко ју је оста
ви лац имао као ор так. 

Ис кљу че ње ор та ка 

Члан 120.
На ис кљу че ње ор та ка сход но се при ме њу ју од ред бе овог за ко на о ис кљу че њу чла на 

дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу. 

Исту па ње ор та ка 

Члан 121.
Ор так мо же да ис ту пи из дру штва под но ше њем пи са ног оба ве ште ња о исту па њу 

оста лим ор та ци ма.
Пи са но оба ве ште ње из ста ва 1. овог чла на под но си се нај ма ње шест ме се ци пре 

ис те ка по слов не го ди не, ако уго во ром о осни ва њу ни је дру га чи је од ре ђе но.
Ор так ко ји под не се пи са но оба ве ште ње о исту па њу у скла ду са овим чла ном исту па 

из дру штва ис те ком по слов не го ди не у ко јој је оба ве ште ње да то (дан исту па ња).
Пра во ор та ка из овог чла на не мо же се огра ни чи ти ни ти ис кљу чи ти. 
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По сле ди це исту па ња ор та ка из дру штва 

Члан 122.
Удео ор та ка ко ји ис ту пи из дру штва рас по ре ђу је се сра змер но на пре о ста ле ор та ке, 

ако уго во ром о осни ва њу ни је дру га чи је од ре ђе но.
Дру штво је у оба ве зи да у ро ку од шест ме се ци од да на исту па ња, осим ако је дру ги 

рок од ре ђен уго во ром о осни ва њу, ис пла ти ор та ку ко ји исту па из дру штва у нов цу оно 
што би он при мио у слу ча ју ли кви да ци је дру штва на дан исту па ња, не узи ма ју ћи у об
зир те ку ће и не за вр ше не по сло ве. 

Ако је вред ност имо ви не дру штва на дан исту па ња не до вољ на за по кри ће оба ве за 
дру штва, ор так ко ји исту па из дру штва је у оба ве зи да ис пла ти дру штву део не по кри
ве ног из но са сра змер но свом уде лу у дру штву у ро ку од шест ме се ци, ако уго во ром о 
осни ва њу ни је од ре ђен дру ги рок. 

Со ли дар на од го вор ност ор та ка ко ји исту па из дру штва за оба ве зе дру штва на ста ле 
до да на исту па ња пре ста је по ис те ку пе ри о да од пет го ди на од да на исту па ња, ако уго
во ром о осни ва њу ни је од ре ђен ду жи пе ри од. 

Уче шће ор та ка ко ји је ис ту пио из дру штва у не за вр ше ним по сло ви ма 

Члан 123.
Ор так ко ји исту па из дру штва уче ству је у до би ти и гу бит ку из по сло ва ко ји у вре ме 

ње го вог исту па ња још ни су би ли за вр ше ни, ако уго во ром о осни ва њу ни је дру га чи је 
од ре ђе но.

Ор так ко ји је ис ту пио из дру штва мо же на кра ју сва ке по слов не го ди не зах те ва ти да 
се на пра ви об ра чун о по сло ви ма за вр ше ним у тој го ди ни, да му се ис пла ти оно што му 
из то га при па да и да му се под не се из ве штај о ста њу по сло ва ко ји још ни су за вр ше ни. 

За шти та по ве ри ла ца ор та ка 

Члан 124.
По ве ри лац ко ји има до спе ло по тра жи ва ње пре ма ор та ку по осно ву прав но сна жне 

и из вр шне пре су де има пра во да у пи са ној фор ми зах те ва од дру штва да му ис пла ти у 
нов цу оно што би ор так при мио у слу ча ју ли кви да ци је дру штва, али са мо до ви си не 
свог по тра жи ва ња.

Дру штво је ду жно да без од ла га ња оба ве сти ор та ка о при је му зах те ва из ста ва 1. 
овог чла на.

Да ном ис пла те по ве ри о ца од стра не дру штва у скла ду са ста вом 1. овог чла на ор так 
гу би свој ство ор та ка, а ње гов удео рас по де љу је се оста лим ор та ци ма на јед на ке де ло ве.

Ор так ко ји је из гу био то свој ство у скла ду са ста вом 3. овог чла на за др жа ва пра во 
на ис пла ту у нов цу оно га што би при мио у слу ча ју ли кви да ци је дру штва ума ње но за 
из нос ис пла ћен ње го вом по ве ри о цу. 

У слу ча ју да у ро ку од шест ме се ци од да на до ста ве зах те ва из ста ва 1. овог чла на 
дру штво не из вр ши ис пла ту по ве ри о цу ор та ка, по ве ри лац ор та ка мо же зах те ва ти по кре
та ње по ступ ка при нуд не ли кви да ци је дру штва у скла ду са од ред ба ма овог за ко на ко је 
се од но се на при нуд ну ли кви да ци ју. 

У по ступ ку ли кви да ци је из ста ва 5. овог чла на по ве ри лац ор та ка има пра во на ис
пла ту ли кви да ци о ног остат ка ко ји би при пао ор та ку, али са мо до ви си не свог по тра жи
ва ња, а ор так за др жа ва пра во на ис пла ту ли кви да ци о ног остат ка у ме ри у ко јој пре ла зи 
из нос по тра жи ва ња тог по ве ри о ца. 
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ГЛА ВА II

КО МАН ДИТ НО ДРУ ШТВО 

1. По јам, осни ва ње и еви ден ци ја по да та ка о чла но ви ма дру штва 

По јам и од го вор ност 

Члан 125. 
Ко ман дит но дру штво је при вред но дру штво ко је има нај ма ње два чла на, од ко јих 

нај ма ње је дан за оба ве зе дру штва од го ва ра нео гра ни че но со ли дар но (ком пле мен тар), 
а нај ма ње је дан од го ва ра огра ни че но до ви си не свог не у пла ће ног, од но сно не у не тог 
уло га (ко ман ди тор). 

При ме на од ре да ба о ор тач ком дру штву 

Члан 126.
На ко ман дит но дру штво при ме њу ју се од ред бе овог за ко на о ор тач ком дру штву, 

ако овим за ко ном ни је дру га чи је уре ђе но. 
Ком пле мен та ри има ју ста тус ор та ка ор тач ког дру штва, у скла ду са овим за ко ном. 

Уго вор о осни ва њу 

Члан 127.
По ред еле ме на та из чла на 94. овог за ко на, уго вор о осни ва њу ко ман дит ног дру штва 

оба ве зно са др жи и озна ку ко ји је члан дру штва ком пле мен тар, а ко ји је ко ман ди тор. 

Еви ден ци ја по да та ка о чла но ви ма дру штва 

Члан 128.
Ко ман дит но дру штво ду жно је да во ди еви ден ци ју по да та ка о чла но ви ма дру штва, 

у скла ду са чла ном 144. овог за ко на. 

2. Улог, удео и до бит и гу би так 

Улог, удео и пре нос уде ла 

Члан 129.
На уло ге и уде ле ком пле мен та ра у дру штву сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 96. 

овог за ко на о уло зи ма и уде ли ма ор та ка.
На пре нос уде ла ком пле мен та ра сход но се при ме њу ју од ред бе о пре но су уде ла 

ор та ка из чл. 97. до 100. овог за ко на.
Ко ман ди тор мо же сло бод но пре не ти свој удео или део уде ла на дру гог ко ман ди

то ра или на тре ће ли це. 
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До бит и гу би так 

Члан 130.
Ко ман ди то ри и ком пле мен та ри уче ству ју у де о би до би ти и по кри ћу гу бит ка дру

штва сра змер но сво јим уде ли ма у дру штву, ако осни вач ким ак том ни је дру га чи је од
ре ђе но. 

3. Во ђе ње по сло ва, за сту па ње дру штва и пра ва ко ман ди то ра 

Члан 131.
Ко мле мен та ри во де по сло ве дру штва и за сту па ју га. 
Ко ман ди то ри не мо гу во ди ти по сло ве дру штва ни ти га за сту па ти.
Из у зет но од ст. 1. и 2. овог чла на, ко ман ди тор се мо же ус про ти ви ти са мо пред у

зи ма њу рад њи или за кљу че њу по сло ва од стра не ком пле мен та ра ко ји су ван ре дов ног 
по сло ва ња дру штва, у ком слу ча ју ком пле мен тар не мо же пред у зе ти ту рад њу од но сно 
за кљу чи ти тај по сао.

Ко ман ди то ру се мо же да ти про ку ра од лу ком свих ком пле мен та ра. 

Ко ман ди то ро во пра во над зо ра 

Члан 132.
Ко ман ди тор има пра во да зах те ва ко пи је го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја дру

штва ра ди про ве ре њи хо ве ис прав но сти, као и да му се у ту свр ху до зво ли увид у по
слов не књи ге и до ку мен та дру штва.

Ако ко ман ди то ру ни је омо гу ће но вр ше ње пра ва из ста ва 1. овог чла на у ро ку од 
осам да на од да на ка да је под нео од го ва ра ју ћи зах тев, ко ман ди тор мо же тра жи ти да суд 
у ван пар нич ном по ступ ку на ло жи дру штву да по сту пи по ње го вом зах те ву.

По сту пак из ста ва 2. овог чла на је хи тан и суд је ду жан да од лу ку по зах те ву до не се 
у ро ку од осам да на од да на при је ма зах те ва.

Ко ман ди тор не ма пра во на ин фор ми са ње из чла на 108. овог за ко на.
Ко ман ди тор мо же има ти и дру га пра ва у по гле ду при сту па до ку мен ти ма дру штва 

ако је то од ре ђе но уго во ром о осни ва њу. 

Ис пла та до би ти ко ман ди то ру 

Члан 133.
Удео у до би ти ис пла ћу је се ко ман ди то ру сра змер но ви си ни ње го вог уло га, осим ако 

је уго во ром о осни ва њу дру га чи је од ре ђе но, а у ро ку ко ји је од ре ђен уго во ром о осни
ва њу, од но сно од лу ком ком пле мен та ра ако тај рок ни је од ре ђен уго во ром о осни ва њу.

Ако у скла ду са ста вом 1. овог чла на о ро ку за ис пла ту до би ти од лу чу ју ком пле
мен та ри, тај рок не мо же би ти ду жи од 90 да на ра чу на ју ћи од да на усва ја ња го ди шњих 
фи нан сиј ских из ве шта ја дру штва. 
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4. Од го вор ност ко ман ди то ра 

Од го вор ност ко ман ди то ра 

Члан 134.
Ко ман ди тор не од го ва ра за оба ве зе дру штва ако је у це ли ни упла тио улог ко ји је 

пре у зео уго во ром о осни ва њу.
Ако ко ман ди тор не упла ти у це ли ни улог на ко ји се оба ве зао уго во ром о осни ва њу, 

он од го ва ра со ли дар но са ком пле мен та ри ма по ве ри о ци ма дру штва до ви си не не у пла ће
ног од но сно не у не тог уло га у дру штво.

У по гле ду ви си не упла ће ног од но сно уне тог уло га у дру штво у сми слу ста ва 1. 
овог чла на ме ро дав на је вред ност тог уло га ко ја је ре ги стро ва на у скла ду са за ко ном о 
ре ги стра ци ји. 

Од ред ба уго во ра из ме ђу ком пле мен та ра, од но сно ком пле мен та ра и ко ман ди то ра, 
ко јом се ко ман ди тор осло ба ђа у це ло сти или де ли мич но оба ве зе упла те сво га уло га или 
му се та оба ве за од ла же, без деј ства је пре ма по ве ри о ци ма дру штва. 

Слу ча је ви од го вор но сти ко ман ди то ра као ком пле мен та ра 

Члан 135.
Ко ман ди тор од го ва ра као ком пле мен тар пре ма тре ћим ли ци ма ако је ње го во име, 

уз ње го ву са гла сност, уне то у по слов но име ко ман дит ног дру штва. 

Од го вор ност но вог ко ман ди то ра 

Члан 136.
Ли це ко је при сту пи дру штву као ко ман ди тор од го ва ра у скла ду са од ред ба ма чла на 

135. овог за ко на и за оба ве зе ко је су на ста ле до тре нут ка ње го вог при сту па ња дру штву. 

5. Пре ста нак ста ту са чла на дру штва и пре ста нак дру штва 

Пре ста нак ста ту са ком пле мен та ра и ко ман ди то ра и про ме на прав не фор ме 

Члан 137.
Ко ман дит но дру штво не пре ста је у слу ча ју смр ти ко ман ди то ра, од но сно пре стан ка 

ко ман ди то ра ко ји је прав но ли це.
У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, на след ни ци ко ман ди то ра сту па ју на ње го во ме сто 

од но сно прав ни след бе ни ци, ако је у пи та њу прав но ли це.
Ако из ко ман дит ног дру штва ис ту пе сви ком пле мен та ри, а нај ма ње је дан но ви 

ком пле мен тар ни је при мљен у ро ку од шест ме се ци од да на исту па ња по след њег ком
пле мен та ра, ко ман ди то ри мо гу у том ро ку до не ти јед но гла сно од лу ку о про ме ни прав не 
фор ме у дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу или ак ци о нар ско дру штво, у скла ду са 
овим за ко ном. 

У слу ча ју из ста ва 3. овог чла на, ако ко ман ди то ри не до не су од лу ку о про ме ни 
прав не фор ме у ро ку про пи са ном у том ста ву по кре ће се по сту пак при нуд не ли кви да
ци је дру штва.
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Ако из ко ман дит ног дру штва ис ту пе сви ко ман ди то ри, а нај ма ње је дан но ви ко ман
ди тор ни је при мљен у ро ку од три ме се ца од да на исту па ња по след њег ко ман ди то ра, 
ком пле мен та ри мо гу у том ро ку до не ти јед но гла сно од лу ку о про ме ни прав не фор ме у 
ор тач ко дру штво, а у слу ча ју да је пре о стао са мо је дан ком пле мен тар он мо же од лу чи ти 
и да по ста не пред у зет ник, у скла ду са овим за ко ном.

Ако ком пле мен та ри не до не су од лу ку из ста ва 5. овог чла на у ро ку про пи са ном у 
том ста ву по кре ће се по сту пак при нуд не ли кви да ци је дру штва.

Из вр ше не про ме не из ст. 3. до 6. овог чла на ре ги стру ју се у скла ду са за ко ном о 
ре ги стра ци ји. 

Пре ста нак ко ман дит ног дру штва 

Члан 138.
На пре ста нак ко ман дит ног дру штва сход но се при ме њу ју од ред бе овог за ко на о 

пре стан ку ор тач ког дру штва. 

ГЛА ВА III 

ДРУ ШТВО С ОГРА НИ ЧЕ НОМ ОД ГО ВОР НО ШЋУ 

1. По јам, од го вор ност и сло бо да уго ва ра ња 

По јам и од го вор ност 

Члан 139.
Дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу је дру штво у ко ме је дан или ви ше чла но ва 

дру штва има ју уде ле у основ ном ка пи та лу дру штва, с тим да чла но ви дру штва не од
го ва ра ју за оба ве зе дру штва осим у слу ча је ви ма пред ви ђе ним чла ном 18. овог за ко на. 

На че ло сло бо де уго ва ра ња 

Члан 140.
Чла но ви дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу сво је ме ђу соб не од но се у дру штву, 

као и од но се са дру штвом, уре ђу ју сло бод но, ако овим за ко ном ни је дру га чи је уре ђе но. 

1.1. Са др жи на и из ме не осни вач ког ак та 

Са др жи на осни вач ког ак та 
Члан 141.

Осни вач ки акт дру штва са др жи на ро чи то:
1) лич но име и пре би ва ли ште, од но сно по слов но име и се ди ште чла но ва дру штва;
2) по слов но име и се ди ште дру штва;
3) пре те жну де лат ност дру штва;
4) уку пан из нос основ ног ка пи та ла дру штва;
5) из нос нов ча ног уло га, од но сно нов ча ну вред ност и опис не нов ча ног уло га сва

ког чла на дру штва;
6) вре ме упла те, од но сно уно ше ња уло га у основ ни ка пи тал дру штва;
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7) удео сва ког чла на дру штва у укуп ном основ ном ка пи та лу из ра жен у про цен ти ма;
8) од ре ђи ва ње ор га на дру штва и њи хо вих над ле жно сти.
Ако осни вач ки акт не са др жи од ред бе о над ле жно сти ма ор га на дру штва, ор га ни 

дру штва има ју над ле жно сти пред ви ђе не овим за ко ном. 

Из ме не осни вач ког ак та 

Члан 142.
Осни вач ки акт дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу ме ња се обич ном ве ћи ном 

гла со ва свих чла но ва дру штва, ако осни вач ким ак том ни је пред ви ђе на ве ћа ве ћи на.
Од лу ка о из ме на ма осни вач ког ак та ко јом се ума њу ју пра ва не ког чла на дру штва 

мо же би ти до не та са мо уз са гла сност тог чла на, а на ро чи то у слу ча ју:
1) уки да ња или огра ни ча ва ња пра ва пре чег упи са или пра ва пре че ку по ви не уде ла;
2) из ме не ве ћи не по треб не за од лу чи ва ње у скуп шти ни; 
3) уво ђе ња или по ве ћа ња оба ве зе до дат них упла та;
4) из ме не пра ви ла о по вла че њу и по ни ште њу уде ла;
5) из ме не пра ви ла о ис кљу че њу чла на дру штва;
6) из ме не пра ви ла о име но ва њу ди рек то ра, као и чла но ва над зор ног од бо ра ако је 

упра вља ње дру штвом дво дом но, ко јим се ме ња ју пра ва чла на дру штва на пред ла га ње 
од ре ђе ног бро ја тих ли ца. 

1.2. Сти ца ње свој ства чла на дру штва и еви ден ци ја по да та ка о чла но ви ма дру штва 

Сти ца ње и пре ста нак свој ства чла на дру штва 

Члан 143.
Свој ство чла на дру штва сти че се да ном ре ги стра ци је вла сни штва над уде лом у 

скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 
Свој ство чла на дру штва пре ста је да ном ре ги стра ци је пре стан ка свој ства чла на 

дру штва у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.

Еви ден ци ја по да та ка о чла но ви ма дру штва и до ста вља ње чла но ви ма дру штва 

Члан 144.
Дру штво је ду жно да во ди еви ден ци ју о адре си ко ју сва ки од чла но ва, сва ки од су

вла сни ка уде ла и за јед нич ки пу но моћ ник су вла сни ка уде ла од ре ди као сво ју адре су за 
при јем по ште од дру штва и о ко јој оба ве сти дру штво, с тим да та ли ца мо гу као сво ју 
адре су за при јем по ште озна чи ти адре су за при јем елек трон ске по ште (еви ден ци ја по
да та ка о чла но ви ма дру штва).

Ди рек тор од го ва ра дру штву и ли цу из ста ва 1. овог чла на за тач ност и бла го вре
ме ност уно са у еви ден ци ју по да та ка о чла но ви ма дру штва, а о из вр ше ном уно су или 
ста њу те еви ден ци је из да је по твр ду на зах тев тог ли ца.

Ли це из ста ва 1. овог чла на ду жно је да о сво јој адре си за при јем по ште, као и о 
сва кој про ме ни те адре се, оба ве сти дру штво без од ла га ња, а нај ка сни је у ро ку од осам 
да на од да на на сту па ња про ме не. 

До ста вља ње чла но ви ма дру штва се вр ши на адре су из еви ден ци је по да та ка о чла
но ви ма дру штва сход ном при ме ном чла на 20. став 3. овог за ко на, осим ако је дру га чи је 
уре ђе но овим за ко ном. 
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2. Основ ни ка пи тал 

Ми ни мал ни основ ни ка пи тал 

Члан 145.
Основ ни ка пи тал дру штва из но си нај ма ње 100 ди на ра, осим ако је по себ ним за

ко ном пред ви ђен ве ћи из нос основ ног ка пи та ла за дру штва ко ја оба вља ју од ре ђе не 
де лат но сти. 

По ве ћа ње основ ног ка пи та ла 

Члан 146.
Основ ни ка пи тал по ве ћа ва се:
1) но вим уло зи ма по сто је ћих чла но ва или чла на ко ји при сту па дру штву;
2) пре тва ра њем ре зер ви или до би ти дру штва у основ ни ка пи тал;
3) пре тва ра њем (кон вер зи јом) по тра жи ва ња пре ма дру штву у основ ни ка пи тал;
4) ста ту сним про ме на ма ко је има ју за по сле ди цу по ве ћа ње основ ног ка пи та ла;
5) пре тва ра њем (кон вер зи јом) до дат них упла та у основ ни ка пи тал.
Основ ни ка пи тал по ве ћа ва се на осно ву од лу ке скуп шти не.
Чла но ви дру штва има ју пра во пре чег упи са уде ла при ли ком по ве ћа ња основ ног 

ка пи та ла но вим уло зи ма у сра зме ри са сво јим уде ли ма, осим ако је осни вач ким ак том 
дру га чи је од ре ђе но. 

Сма ње ње основ ног ка пи та ла 

Члан 147.
Основ ни ка пи тал дру штва мо же се сма њи ти од лу ком скуп шти не чла но ва дру штва, 

али не ис под ми ни мал ног основ ног ка пи та ла из чла на 145. овог за ко на. 

Сма ње ње основ ног ка пи та ла у слу ча ју гу бит ка 

Члан 148.
Ако из го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја про из ла зи да је услед гу бит ка не то имо

ви на дру штва ма ња од вред но сти основ ног ка пи та ла, дру штво је у оба ве зи да, нај ка сни је 
у ро ку од 30 да на од по след њег да на ро ка за ре ги стра ци ју го ди шњих фи нан сиј ских из
ве шта ја у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је ра чу но вод ство и ре ви зи ју, спро ве де по сту пак 
сма ње ња основ ног ка пи та ла.

На по сту пак сма ње ња основ ног ка пи та ла у скла ду са ста вом 1. овог чла на не при
ме њу ју се од ред бе чла на 319. овог за ко на о за шти ти по ве ри ла ца.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, ако би на кон сма ње ња основ ни ка пи тал имао вред
ност ни жу од из но са ми ни мал ног основ ног ка пи та ла из чла на 145. овог за ко на, дру штво 
је у оба ве зи да исто вре ме но из вр ши и по ве ћа ње основ ног ка пи та ла по дру гом осно ву 
ка ко би основ ни ка пи тал дру штва био нај ма ње јед нак ми ни мал ном основ ном ка пи та лу. 

Сход на при ме на и ре ги стра ци ја 

Члан 149.
Од ред бе овог за ко на о по ве ћа њу и сма ње њу основ ног ка пи та ла ак ци о нар ског дру

штва сход но се примeњују и на по ве ћа ње и сма ње ње основ ног ка пи та ла дру штва с 
огра ни че ном од го вор но шћу.
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Дру штво је ду жно да јед ном го ди шње, уз ре ги стра ци ју го ди шњих фи нан сиј ских 
из ве шта ја у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је ра чу но вод ство и ре ви зи ју, ре ги стру је ви си ну 
основ ног ка пи та ла ако је у прет ход ној по слов ној го ди ни до шло до про ме не основ ног 
ка пи та ла, у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 

3. Уде ли 

3.1. Основ на пра ви ла 

Прав на при ро да уде ла 
Члан 150.

Уде ли ни су хар ти је од вред но сти.
Уде ли се не мо гу сти ца ти, ни ти се њи ма мо же рас по ла га ти упу ћи ва њем јав не по

ну де у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла. 

Сти ца ње уде ла 
Члан 151.

Члан дру штва сти че удео у дру штву сра змер но вред но сти ње го вог уло га у укуп ном 
основ ном ка пи та лу дру штва, осим ако је осни вач ким ак том при осни ва њу дру штва или 
јед но гла сном од лу ком скуп шти не од ре ђе но дру га чи је.

Члан дру штва мо же има ти са мо је дан удео у дру штву.
Ако члан дру штва стек не ви ше уде ла, ти уде ли се спа ја ју и за јед но чи не је дан удео. 

Пра ва по осно ву уде ла 
Члан 152.

Члан дру штва по осно ву уде ла има сле де ћа пра ва:
1) пра во гла са у скуп шти ни;
2) пра во на уче шће у до би ти дру штва;
3) пра во на уче шће у ли кви да ци о ном остат ку;
4) дру га пра ва пред ви ђе на овим за ко ном.
Пра ва чла на дру штва из ста ва 1. овог чла на сра змер на су уче шћу уде ла тог чла на 

у основ ном ка пи та лу дру штва, осим ако је осни вач ким ак том од ре ђе но дру га чи је. 

Су вла сни штво на уде лу 
Члан 153.

Удео мо же при па да ти ве ћем бро ју ли ца (су вла сни ци уде ла).
Су вла сни ци уде ла сво ја пра ва гла са по осно ву уде ла оства ру ју пре ко јед ног за јед

нич ког пу но моћ ни ка, о чи јем иден ти те ту су ду жни да оба ве сте дру штво. 
Су вла сни ци уде ла се у од но су пре ма дру штву сма тра ју јед ним чла ном и нео гра ни

че но со ли дар но од го ва ра ју дру штву за све оба ве зе у ве зи са тим уде лом.
Прав не рад ње и оба ве ште ња ко је дру штво пре ду зме, од но сно упу ти за јед нич ком 

пу но моћ ни ку из ста ва 2. овог чла на има ју деј ство пре ма свим су вла сни ци ма уде ла.
До да на до ста вља ња дру штву оба ве ште ња о име но ва њу за јед нич ког пу но моћ ни ка 

из ста ва 2. овог чла на:
1) удео су вла сни ка не ће се ра чу на ти за по тре бе гла са ња и утвр ђи ва ња кво ру ма на 

скуп шти ни чла но ва дру штва; 
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2) прав не рад ње ко је дру штво пре ду зме пре ма јед ном су вла сни ку има ју деј ство 
пре ма свим су вла сни ци ма.

Фи нан сиј ска по др шка дру штва за сти ца ње уде ла у дру штву 
Члан 154.

Дру штво не мо же, не по сред но или по сред но, пру жа ти фи нан сиј ску по др шку би ло 
ко је вр сте сво јим чла но ви ма, за по сле ни ма или тре ћим ли ци ма за сти ца ње уде ла у дру
штву, а на ро чи то да ва ти зај мо ве, га ран ци је, јем ства, обез бе ђе ња и слич но.

Прав ни по сао ко ји је су про тан од ред би ста ва 1. овог чла на ни штав је. 

По вла че ње и по ни ште ње уде ла 
Члан 155.

Дру штво мо же по ву ћи и по ни шти ти удео чла на дру штва са мо у слу ча је ви ма и на 
на чин из ри чи то пред ви ђен осни вач ким ак том, ко ји је ва жио на дан ка да је члан дру штва 
чи ји се удео по вла чи и по ни шта ва сте као тај удео.

Дру штво мо же по ву ћи и по ни шти ти удео чла на дру штва и ако ни је ис пу њен услов 
из ста ва 1. овог чла на, ако је из ме ном осни вач ког ак та за ко ју је гла сао тај члан дру штва 
то пред ви ђе но.

Од лу ку о по вла че њу и по ни ште њу уде ла чла на дру штва до но си скуп шти на. 
Од лу ка о по вла че њу и по ни ште њу уде ла чла на дру штва са др жи:
1) основ по вла че ња и по ни ште ња;
2) чи ње ни це из ко јих про из ла зи да су оства ре ни усло ви за до но ше ње од лу ке о по

вла че њу и по ни ште њу уде ла;
3) из нос и рок за ис пла ту на кна де за удео чла ну дру штва чи ји се удео по вла чи и 

по ни шта ва, ко ји не мо же би ти ду жи од две го ди не; 
4) деј ство по ни ште ња уде ла на основ ни ка пи тал дру штва.
При ли ком по вла че ња и по ни ште ња уде ла спро во ди се по сту пак сма ње ња основ ног 

ка пи та ла дру штва, у ко ме ни је по треб но до но си ти по себ ну од лу ку о сма ње њу ка пи та ла. 

За бра на за ла га ња уде ла у ко рист дру штва 
Члан 156.

Дру штво не мо же узе ти у за ло гу удео чла на дру штва у том дру штву. 

3.2. Соп стве ни уде ли дру штва 

Сти ца ње соп стве ног уде ла 
Члан 157.

Соп стве ним уде лом дру штва у сми слу овог за ко на сма тра се удео или део уде ла 
ко ји дру штво стек не од свог чла на.

Дру штво мо же сти ца ти соп стве не уде ле на осно ву од лу ке скуп шти не:
1) бес те рет ним прав ним по слом;
2) по осно ву ис кљу че ња чла на дру штва;
3) по осно ву исту па ња чла на дру штва;
4) от ку пом уде ла или де ла уде ла од чла на дру штва;
5) при нуд ним от ку пом уде ла пре ми ну лог чла на, ако је то пра во дру штва пред ви

ђе но осни вач ким ак том;
6) по осно ву ста ту сне про ме не, у скла ду са овим за ко ном.
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Дру штво мо же сти ца ти соп стве ни удео са мо ако је удео ко ји сти че у це ло сти упла
ћен, осим у слу ча ју из ста ва 2. тач. 2), 5) и 6) овог чла на, ка да дру штво мо же сте ћи удео 
ко ји ни је у це ло сти упла ћен.

Ис пла ту на кна де по осно ву сти ца ња соп стве ног уде ла у слу ча ју из ста ва 2. тач ка 4) 
овог чла на дру штво мо же вр ши ти са мо из ре зер ви ко је се мо гу ко ри сти ти за те на ме не.

Дру штво не мо же сти ца ти соп стве ни удео та ко да оста не без чла но ва дру штва. 
Јед но чла но дру штво не мо же сти ца ти соп стве ни удео.
Сти ца ње уде ла дру штва од стра не ње го вог кон тро ли са ног дру штва сма тра ће се 

сти ца њем соп стве ног уде ла у сми слу овог за ко на.
Прав ни по сао ко јим дру штво стек не соп стве ни удео су прот но од ред ба ма овог чла на 

ни штав је. 

Пра ва дру штва по осно ву соп стве ног уде ла 

Члан 158.
Дру штво по осно ву соп стве них уде ла не ма пра во гла са ни ти се ти уде ли ра чу на ју 

у кво рум скуп шти не.
Соп стве ни удео не да је пра во на уче шће у до би ти. 

Рас по ла га ње соп стве ним уде лом 

Члан 159.
Дру штво мо же соп стве ни удео:
1) рас по де ли ти чла но ви ма дру штва сра змер но уче шћу њи хо вих уде ла у основ ном 

ка пи та лу дру штва, у скла ду са од лу ком скуп шти не;
2) пре не ти чла ну дру штва или тре ћем ли цу уз на кна ду, у ком слу ча ју сва ки члан 

дру штва има пра во пре че ку по ви не сра змер но ви си ни свог уде ла у дру штву;
3) по ни шти ти, ка да је у оба ве зи да спро ве де по сту пак сма ње ња основ ног ка пи та ла.
Од лу ку о рас по ла га њу соп стве ним уде лом скуп шти на до но си обич ном ве ћи ном 

гла со ва свих чла но ва дру штва, осим ако је осни вач ким ак том дру га чи је од ре ђе но.
Из у зет но, соп стве ни удео се мо же рас по де ли ти чла но ви ма дру штва не сра змер но 

уче шћу њи хо вих уде ла у основ ном ка пи та лу дру штва са мо на осно ву јед но гла сне од лу ке 
скуп шти не, осим ако је осни вач ким ак том дру га чи је од ре ђе но. 

3.3. Сло бо да пре но са уде ла 

Основ но пра ви ло 

Члан 160.
Пре нос уде ла је сло бо дан, осим ако је овим за ко ном или осни вач ким ак том дру

га чи је од ре ђе но. 

Пра во пре че ку по ви не 

Члан 161.
Чла но ви дру штва има ју пра во пре че ку по ви не уде ла ко ји је пред мет пре но са тре ћем 

ли цу, осим ако је то пра во ис кљу че но осни вач ким ак том или за ко ном. 
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По сту пак у ве зи са пра вом пре че ку по ви не 
Члан 162.

Пре но си лац уде ла у оба ве зи је да пре пре но са уде ла тре ћем ли цу свој удео по ну ди 
свим дру гим чла но ви ма дру штва.

По ну да из ста ва 1. овог чла на да је се у пи са ној фор ми и са др жи све бит не еле мен те 
уго во ра о пре но су уде ла, адре су на ко ју члан дру штва ко ји вр ши пра во пре че ку по ви не 
упу ћу је при хват по ну де, рок за за кљу че ње и ове ру уго во ра о пре но су уде ла, као и дру ге 
еле мен те пред ви ђе не осни вач ким ак том.

Сма тра ће се да по ну да ко ја не са др жи све еле мен те из ста ва 2. овог чла на ни је ни 
учи ње на. 

Члан дру штва ко ји ко ри сти пра во пре че ку по ви не оба ве зан је да у пи са ној фор ми 
оба ве сти пре но си о ца уде ла о при хва та њу по ну де из ста ва 1. овог чла на у це ло сти, у 
ро ку од 30 да на од да на при је ма по ну де, осим ако је дру ги рок, али не кра ћи од осам 
да на, ни ти ду жи од 180 да на, пред ви ђен осни вач ким ак том. 

Ако два или ви ше чла но ва дру штва при хва ти по ну ду и ако се из ме ђу пре но си о ца 
уде ла и тих чла но ва не по стиг не спо ра зум о на чи ну рас по де ле уде ла ко ји се пре но си, 
рас по де ла се вр ши та ко што сва ки члан ко ји је при хва тио по ну ду ку пу је део уде ла ко ји 
је сра зме ран уче шћу ње го вог уде ла у зби ру уде ла свих дру гих чла но ва дру штва ко ји су 
при хва ти ли по ну ду.

Осни вач ким ак том мо же се по сту пак у ве зи са пра вом пре че ку по ви не уре ди ти и 
на дру га чи ји на чин. 

По вре да пра ва пре че ку по ви не 
Члан 163.

Члан дру штва ко ји има пра во пре че ку по ви не ко ме пре но си лац уде ла ни је до ста вио 
по ну ду у скла ду са овим за ко ном, од но сно на на чин од ре ђен осни вач ким ак том, мо же 
ту жбом над ле жном су ду за тра жи ти:

1) по ни штај уго во ра или дру гог ак та о пре но су уде ла; 
2) оба ве зи ва ње ту же ног чла на дру штва на пре нос уде ла ту жи о цу, од но сно да пре

су да за ме ни уго вор о пре но су уде ла из ме ђу ту жи о ца и ту же ног чла на дру штва.
Ту жба из ста ва 1. овог чла на мо же се под не ти у ро ку од 30 да на од да на са зна ња 

за за кљу че ње уго во ра о пре но су уде ла, али нај ка сни је ис те ком ше стог ме се ца од да на 
ре ги стра ци је пре но са уде ла у ре ги стру при вред них су бје ка та.

Суд мо же у по ступ ку по ту жби из ста ва 1. овог чла на, на зах тев ту же ног, на ло жи ти 
ту жи о цу да по ло жи од го ва ра ју ће обез бе ђе ње за ис пла ту ку по про дај не це не за слу чај 
успе ха у спо ру у фор ми суд ског де по зи та, бан кар ске га ран ци је или дру гог сред ства 
обез бе ђе ња ко је се из да је у скла ду са за ко ном.

Ако ту жи лац не по сту пи по на ло гу су да из ста ва 3. овог чла на, ту жба се од ба цу је. 

Пре нос уде ла ако по сто ји ви ше при хва ти ла ца по ну де 
Члан 164.

Ако по сто ји ви ше чла но ва дру штва ко ји су при хва ти ли по ну ду, од ко јих не ки на
кнад но од би ју или про пу сте, из раз ло га за ко је ни је од го во ран пре но си лац уде ла, да 
при сту пе за кљу че њу и ове ри уго во ра о пре но су уде ла у ро ку ко ји је у по ну ди на ве ден, 
пре но си лац уде ла за кљу чу је уго вор о пре но су уде ла са чла но ви ма дру штва ко ји су при
сту пи ли за кљу че њу и ове ри, осим ако је осни вач ким ак том дру га чи је од ре ђе но. 

Ако ни ко од чла но ва дру штва ко ји су при хва ти ли по ну ду не при сту пи за кљу че њу и 
ове ри уго во ра о пре но су уде ла у ро ку ко ји је на ве ден у по ну ди из чла на 162. овог за ко на, 
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из раз ло га за ко је ни је од го во ран пре но си лац уде ла, пре но си лац уде ла свој удео мо же 
пре не ти тре ћем ли цу под усло ви ма ко ји не мо гу би ти по вољ ни ји за то ли це од усло ва 
из по ну де из чла на 162. овог за ко на, осим ако је осни вач ким ак том дру га чи је од ре ђе но.

У слу ча ју из ста ва 2. овог чла на, пре но си лац уде ла мо же уме сто пре но са уде ла на 
тре ће ли це, ту жбом над ле жном су ду про тив јед ног или ви ше чла но ва ко ји су при хва ти ли 
по ну ду, по свом из бо ру, зах те ва ти да суд до не се пре су ду ко јом ће:

1) утвр ди ти да је сва ки од ту же них сте као сра змер ни део уде ла ко ји је пред мет 
пре но са ко ји од го ва ра уче шћу уде ла тог ту же ног у зби ру уде ла свих ту же них; 

2) сва ког од ту же них оба ве за ти на ис пла ту сра змер ног де ла це не уде ла ко ји је пред
мет пре но са ко ји од го ва ра сте че ном де лу тог уде ла у скла ду са тач ком 1) овог ста ва.

Ту жба из ста ва 3. овог чла на мо же се под не ти у ро ку од 30 да на од да на ис те ка 
ро ка ко ји је у по ну ди из чла на 162. овог за ко на на ве ден као рок за за кљу че ње и ове ру 
уго во ра о пре но су уде ла. 

Пре нос уде ла тре ћем ли цу 

Члан 165.
Ако ни је дан члан дру штва ко ји има пра во пре че ку по ви не не ис ко ри сти то пра во у 

скла ду са од ред ба ма овог за ко на и осни вач ког ак та, пре но си лац уде ла мо же у ро ку од 90 
да на од да на ис те ка ро ка за при хват по ну де за кљу чи ти уго вор о пре но су уде ла са тре ћим 
ли цем, под усло ви ма ко ји не мо гу би ти по вољ ни ји од усло ва из по ну де ко ја је до ста
вље на дру гим чла но ви ма дру штва, осим ако је осни вач ким ак том дру га чи је од ре ђе но. 

Из у зе так у слу ча ју по ступ ка јав не про да је 

Члан 166.
Ако се удео про да је пу тем јав ног при ку пља ња по ну да, ли ци та ци је или слич ног по

ступ ка (јав на про да ја), члан дру штва ко ји же ли да ко ри сти пра во пре че ку по ви не то пра во 
мо же оства ри ти са мо у том по ступ ку, осим ако је осни вач ким ак том дру га чи је од ре ђе но. 

Пре нос уде ла уз са гла сност дру штва 

Члан 167.
Осни вач ким ак том мо же се пред ви де ти да се удео у дру штву мо же пре не ти на ли це 

ко је ни је члан дру штва са мо уз прет ход ну са гла сност дру штва.
У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, пре но си лац уде ла у оба ве зи је да дру штву под не се 

зах тев за са гла сност ко ји, осим иден ти те та ли ца на ко је се пре но си удео, са др жи и све 
бит не еле мен те уго во ра о пре но су уде ла ко ји на ме ра ва да за кљу чи.

Од лу ку из ста ва 1. овог чла на до но си скуп шти на обич ном ве ћи ном гла со ва свих 
чла но ва дру штва, осим ако је осни вач ким ак том од ре ђе на дру га ве ћи на.

Ако у ро ку од 30 да на од да на при је ма зах те ва за да ва ње са гла сно сти дру штво не 
оба ве сти пре но си о ца уде ла о ус кра ћи ва њу са гла сно сти, пре но си лац уде ла је овла шћен 
да удео пре не се у скла ду са усло ви ма из тог зах те ва.

Осни вач ким ак том пре нос уде ла уз са гла сност дру штва мо же се уре ди ти и на дру
га чи ји на чин.

У слу ча ју пре но са уде ла про тив но од ред ба ма овог чла на, сход но се при ме њу је 
члан 163. овог за ко на. 
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Пра во дру штва на од ре ђи ва ње куп ца уде ла 

Члан 168.
Дру штво је овла шће но да уме сто да ва ња са гла сно сти из чла на 167. овог за ко на 

од ре ди тре ће ли це на ко је пре но си лац уде ла мо же пре не ти удео под истим усло ви ма, у 
ком слу ча ју пре но си лац уде ла мо же свој удео пре не ти ис кљу чи во на то тре ће ли це под 
тим усло ви ма.

Од лу ку из ста ва 1. овог чла на до но си скуп шти на у скла ду са чла ном 167. став 3. 
овог за ко на.

Ако тре ће ли це из ста ва 1. овог чла на не при сту пи за кљу че њу и ове ри уго во ра о 
пре но су уде ла под усло ви ма ко ји су на ве де ни у зах те ву из чла на 167. став 2. овог за ко на 
у ро ку од 15 да на од да на ка да је пре но си лац уде ла оба ве штен о тој од лу ци дру штва, из 
раз ло га за ко је ни је од го во ран пре но си лац уде ла, пре но си лац уде ла има пра во да удео 
про да тре ћем ли цу по свом из бо ру под истим усло ви ма.

Ако тре ће ли це од ре ђе но од стра не дру штва за кљу чи и ове ри уго вор о пре но су 
уде ла, дру штво од го ва ра пре но си о цу уде ла со ли дар но за ис пла ту ку по про дај не це не 
за јед но са тим ли цем.

У слу ча ју да дру штво до не се од лу ку из ста ва 1. овог чла на, ако се удео пре но си у 
по ступ ку јав не про да је, сход но се при ме њу је члан 166. овог за ко на.

У слу ча ју пре но са уде ла про тив но од ред ба ма овог чла на, сход но се при ме њу је 
члан 163. овог за ко на. 

Пре су да ко ја за ме њу је са гла сност 

Члан 169.
Ако дру штво оба ве сти пре но си о ца уде ла о то ме да му ус кра ћу је тра же ну са гла

сност, при че му не од ре ди тре ће ли це у скла ду са чла ном 168. овог за ко на, пре но си лац 
уде ла мо же ту жбом про тив дру штва над ле жном су ду зах те ва ти до но ше ње пре су де ко ја 
ће за ме ни ти са гла сност дру штва.

Суд ће при ли ком оце не зах те ва из ста ва 1. овог чла на на ро чи то узе ти у об зир да 
ли су по сто ја ли оправ да ни раз ло зи на стра ни дру штва за ус кра ћи ва ње тра же не са гла
сно сти, укљу чу ју ћи и мо гућ ност на стан ка ште те за дру штво, оста ле чла но ве дру штва 
или по ве ри о це дру штва.

Ако суд до не се пре су ду ко ја за ме њу је са гла сност дру штва, дру штво има пра во на 
од ре ђи ва ње куп ца уде ла из чла на 168. овог за ко на, при че му се рок из чла на 168. став 
3. овог за ко на ра чу на од да на прав но сна жно сти те пре су де. 

Дру га огра ни че ња за пре нос уде ла 

Члан 170.
Осни вач ким ак том мо гу се пред ви де ти и дру ге вр сте огра ни че ња за пре нос уде ла. 

Про да ја уде ла у из вр шном по ступ ку или по ступ ку ван суд ског на ми ре ња 

Члан 171.
У слу ча ју про да је уде ла у из вр шном по ступ ку, или у по ступ ку суд ског или ван суд

ског на ми ре ња у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је за ло гу на по крет ним ства ри ма упи са ним 
у ре ги стар:

1) чла но ви дру штва ко ји има ју пра во пре че ку по ви не у од но су на тај удео за др жа
ва ју то пра во; 
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2) ако је осни вач ким ак том пред ви ђе но пра во дру штва на да ва ње прет ход не са гла
сно сти на пре нос уде ла, са гла сност дру штва за про да ју уде ла ни је по треб на али дру штво 
има пра во на од ре ђи ва ње куп ца уде ла у скла ду са чла ном 168. овог за ко на. 

Пре нос уде ла пу тем на сле ђа 
Члан 172.

У слу ча ју смр ти чла на дру штва на след ни ци тог чла на сти чу ње гов удео у скла ду 
са за ко ном ко јим се уре ђу је на сле ђи ва ње.

На зах тев дру штва или јед ног од на след ни ка пре ми ну лог чла на дру штва, суд над ле
жан за спро во ђе ње оста вин ског по ступ ка иза пре ми ну лог чла на дру штва мо же по ста ви ти 
при вре ме ног ста ра о ца за о став шти не ко ји ће у име и за ра чун на след ни ка пре ми ну лог 
чла на дру штва вр ши ти члан ска пра ва у дру штву. 

При нуд ни от куп уде ла од на след ни ка 
Члан 173.

Осни вач ким ак том мо же се пред ви де ти пра во дру штва или јед ног или ви ше чла
но ва дру штва да у ро ку од шест ме се ци од смр ти чла на дру штва, а нај ка сни је у ро ку од 
три ме се ца од да на ре ги стра ци је на след ни ка пре ми ну лог чла на дру штва као чла но ва 
дру штва у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји, до не су од лу ку о при нуд ном от ку пу уде ла 
од ње го вих на след ни ка. 

Ако је пра во на при нуд ни от куп утвр ђе но у ко рист дру штва, од лу ку из ста ва 1. 
овог чла на до но си скуп шти на обич ном ве ћи ном гла со ва свих чла но ва дру штва, при 
че му се за по тре бе ра чу на ња кво ру ма не ура чу на ва удео пре ми ну лог чла на, осим ако је 
осни вач ким ак том од ре ђе на ве ћа ве ћи на.

Ако је пра во на при нуд ни от куп утвр ђе но у ко рист јед ног или ви ше чла но ва, тај 
члан од но сно чла но ви у оба ве зи су да дру штво у ро ку из ста ва 1. овог чла на оба ве сте 
пи са ним пу тем о вр ше њу тог пра ва.

Ди рек тор је ду жан да од лу ку из ста ва 2. овог чла на од но сно оба ве ште ње из ста ва 
3. овог чла на од мах до ста ви ре ги стру при вред них су бје ка та ра ди за бе ле жбе вр ше ња 
пра ва на при нуд ни от куп у том ре ги стру.

Од да на упи са за бе ле жбе из ста ва 4. овог чла на па до да на ис пла те на кна де за удео 
на след ни ци пре ми ну лог чла на не мо гу вр ши ти пра во гла са у скуп шти ни. 

На кна да за при нуд ни от куп уде ла 
Члан 174.

Ако је осни вач ким ак том пред ви ђен при нуд ни от куп уде ла у скла ду са чла ном 173. 
овог за ко на, тим ак том мо ра се про пи са ти и на чин утвр ђе ња на кна де за от куп уде ла, као 
и рок за ње ну ис пла ту, а у су прот ном сма тра ће се да ово пра во не по сто ји.

Ако дру штво или члан од но сно чла но ви дру штва од лу че да вр ше пра во на при нуд ни 
от куп уде ла, на след ни ци пре ми ну лог чла на дру штва има ју пра во на ис пла ту на кна де 
утвр ђе не у скла ду са осни вач ким ак том, у ро ку утвр ђе ном тим ак том.

Дру штво не мо же до не ти од лу ку из чла на 173. став 1. овог за ко на ако би ис пла та 
на кна де у скла ду са том од лу ком би ла у су прот но сти са од ред ба ма овог за ко на о огра
ни че њи ма пла ћа ња.

Ако осни вач ким ак том или од лу ком из чла на 173. став 1. овог за ко на ни је дру га чи је 
од ре ђе но, рок за ис пла ту на кна де за от куп уде ла пре ми ну лог чла на дру штва по чи ње да 
те че од да на до ста вља ња дру штву прав но сна жног оста вин ског ре ше ња ко јим су огла
ше ни на след ни ци пре ми ну лог чла на у по гле ду ње го вог уде ла. 
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Усло ви и по сле ди це пре но са уде ла 

Члан 175.
Удео се пре но си уго во ром у пи са ној фор ми са ове ре ним пот пи си ма пре но си о ца и 

сти ца о ца, а мо же се пре не ти и на дру ги на чин у скла ду са за ко ном.
Пре но си лац уде ла со ли дар но од го ва ра са сти ца о цем уде ла за оба ве зе пре ма дру

штву по осно ву свог не у пла ће ног од но сно не у не тог уло га у основ ни ка пи тал дру штва, 
као и за оба ве зу до дат них упла та у по гле ду тог уде ла, пре ма ста њу на дан пре но са уде ла.

Прав не рад ње пред у зе те пре ма или од стра не пре но си о ца уде ла пре ре ги стра ци је 
пре но са уде ла у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји у по гле ду тог уде ла или од но са у дру
штву сма тра ју се рад ња ма пред у зе тим пре ма, од но сно од стра не сти ца о ца уде ла, осим 
ако је то не спо ји во са при ро дом пред у зе те прав не рад ње. 

Де о ба уде ла 

Члан 176.
Удео чла на дру штва мо же се по де ли ти:
1) по осно ву уго во ра о пре но су де ла уде ла;
2) по осно ву прав ног след бе ни штва;
3) уго во ром о по де ли уде ла из ме ђу су вла сни ка;
4) у дру гим слу ча је ви ма, у скла ду са за ко ном.
Осни вач ким ак том дру штва мо же се ис кљу чи ти де о ба уде ла, осим у слу ча ју на сле

ђи ва ња, или се мо же до зво ли ти са мо у од ре ђе ним слу ча је ви ма.
Од ред бе овог за ко на о рас по ла га њу уде лом сход но се при ме њу ју и на рас по ла га ње 

де лом уде ла. 

За ла га ње уде ла 

Члан 177.
Члан дру штва мо же за ло жи ти удео или део уде ла, осим ако је осни вач ким ак том 

дру га чи је од ре ђе но.
Ако је осни вач ким ак том од ре ђе но да се пре нос уде ла тре ћем ли цу мо же из вр ши ти 

са мо уз прет ход ну са гла сност дру штва, та ква са гла сност нео п ход на је и за за ла га ње уде ла 
или де ла уде ла, али не и за на кнад ну про да ју уде ла у по ступ ку на пла те по тра жи ва ња из 
вред но сти за ло же ног уде ла. 

За ла га ње уде ла вр ши се у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је за ло га на по крет ним 
ства ри ма упи са ним у ре ги стар. 

4. До дат не упла те и за јам дру штву 

На чин утвр ђи ва ња оба ве зе до дат не упла те 

Члан 178.
Осни вач ким ак том или од лу ком скуп шти не мо же се утвр ди ти оба ве за чла но ва дру

штва да, по ред упла те упи са ног основ ног ка пи та ла, из вр ше до дат не уплатe дру штву 
сра змер но ви си ни свог уде ла у дру штву. Осни вач ким ак том или од лу ком скуп шти не 
мо же би ти од ре ђе на дру га чи ја сра зме ра.

До дат ним упла та ма не по ве ћа ва се основ ни ка пи тал дру штва.
До дат не упла те мо гу би ти са мо у нов цу. 
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Од лу ка скуп шти не ко јом се утвр ђу је оба ве за на до дат не упла те до но си се јед но
гла сно, осим ако је осни вач ким ак том за до но ше ње те од лу ке пред ви ђе на дру га ве ћи на.

Ако је осни вач ким ак том пред ви ђе но да се од лу ка из ста ва 4. овог чла на до но си и 
дру гом ве ћи ном, та од лу ка оба ве зу је са мо чла но ве ко ји су за њу гла са ли.

Осни вач ким ак том, од но сно од лу ком скуп шти не мо же се, уме сто од ре ђи ва ња тач
ног из но са до дат них упла та, од ре ди ти мак си ма лан из нос тих упла та.

У слу ча ју из ста ва 5. овог чла на, скуп шти на до но си од лу ку о тач ном из но су до
дат них упла та обич ном ве ћи ном гла со ва свих чла но ва дру штва, осим ако је осни вач ким 
ак том од ре ђе на ве ћа ве ћи на. 

По сле ди це не из вр ше ња оба ве зе до дат не упла те 

Члан 179.
Члан дру штва од го ва ра дру штву за из вр ше ње оба ве зе до дат не упла те на на чин на 

ко ји од го ва ра за упла ту упи са ног основ ног ка пи та ла.
Члан дру штва ко ји је свој удео пре нео пре из вр ше ња оба ве зе на до дат ну упла ту 

од го ва ра со ли дар но са сти ца о цем уде ла за ту оба ве зу у пе ри о ду од три го ди не од да на 
ре ги стра ци је пре но са уде ла у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.

Члан дру штва ко ји је у це ло сти упла тио, од но сно унео свој улог мо же се осло бо
ди ти оба ве зе до дат не упла те ако у ро ку од 30 да на од да на до спе ло сти те оба ве зе овла сти 
дру штво да про да ње гов удео у по ступ ку јав ног над ме та ња или на дру ги на чин.

Ако про да јом уде ла чла на дру штва на на чин из ста ва 3. овог чла на, дру штво оства ри 
це ну ко ја је, на кон од бит ка тро шко ва про да је, ни жа од из но са ње го ве оба ве зе до дат не 
упла те, члан дру штва оста је у оба ве зи да дру штву до пла ти ту раз ли ку, а ако дру штво 
том про да јом оства ри це ну ко ја, на кон од бит ка тро шко ва про да је, пре ла зи из нос ње го ве 
оба ве зе до дат не упла те, дру штво је ду жно да ту раз ли ку ис пла ти том чла ну дру штва.

Ако члан дру штва не овла сти дру штво да из вр ши про да ју ње го вог уде ла у скла ду 
са ста вом 3. овог чла на или ако ње гов удео не бу де про дат у ро ку од две го ди не од да
на до спе ћа оба ве зе до дат не упла те, од но сно у ро ку од ре ђе ном осни вач ким ак том или 
уго во ре ном ро ку са тим чла ном дру штва из раз ло га за ко је ни је од го вор но дру штво, 
скуп шти на мо же у ро ку од 180 да на од да на ис те ка про пи са ног, од но сно од ре ђе ног или 
уго во ре ног ро ка до не ти од лу ку о ис кљу че њу тог чла на из дру штва без пра ва на на кна ду 
вред но сти ње го вог уде ла, сход ном при ме ном чла на 195. овог за ко на.

Ако су усло ви из ста ва 5. овог чла на ис пу ње ни у од но су на ви ше чла но ва дру штва 
ко ји су у доц њи у по гле ду оба ве зе на до дат ну упла ту, од лу ка о ис кљу че њу до но си се 
за све те чла но ве.

У слу ча ју ис кљу че ња у скла ду са овим чла ном, ис кљу че ни члан дру штва оста је у 
оба ве зи пре ма дру штву на до дат ну упла ту. 

Вра ћа ње до дат них упла та 

Члан 180.
До дат не упла те мо гу се вра ти ти чла но ви ма дру штва са мо ако ни су нео п ход не за 

по кри ће гу би та ка дру штва или за на ми ре ње по ве ри ла ца дру штва.
До дат не упла те се не мо гу вра ти ти чла ну дру штва пре упла те, од но сно уно са це

ло куп ног упи са ног уло га у дру штво.
Вра ћа ње до дат них упла та чла но ви ма дру штва вр ши се сход ном при ме ном од ре да ба 

овог за ко на о сма ње њу основ ног ка пи та ла дру штва.
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У слу ча ју сте ча ја дру штва, по тра жи ва ње чла на дру штва по осно ву до дат них упла та 
на ми ру је се тек на кон пу ног на ми ре ња сте чај них по ве ри ла ца дру штва са при па да ју ћим 
ка ма та ма. 

За јам и да ва ње обез бе ђе ња од стра не чла на дру штва 
Члан 181.

Члан дру штва или са њи ме по ве за но ли це мо же дру штву да ти за јам у сва ко до ба, 
у скла ду са за ко ном. 

У по ступ ку сте ча ја, члан дру штва или са њим по ве за но ли це ко је је дру штву да ло 
за јам, осим ли ца ко ја се у окви ру сво је ре дов не де лат но сти ба ве да ва њем кре ди та или 
зај мо ва, у де лу у ко јем тај за јам ни је обез бе ђен сма тра ће се за ли це ко је је при хва ти ло 
да бу де ис пла ће но на кон сте чај них по ве ри ла ца дру штва у сми слу за ко на ко јим се уре
ђу је сте чај.

Обез бе ђе ње ко је је дру штво да ло за за јам из ста ва 1. овог чла на у тре нут ку ка да је 
би ло не спо соб но за пла ћа ње или у ро ку од го ди ну да на пре да на отва ра ња сте ча ја над 
дру штвом не про из во ди прав но деј ство у по ступ ку сте ча ја над дру штвом.

Ако дру штво вра ти за јам из ста ва 1. овог чла на у по след њој го ди ни пре да на отва
ра ња сте ча ја над дру штвом, то ће се сма тра ти рад њом на мер ног оште ће ња по ве ри ла ца 
по доб ном за по би ја ње у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је сте чај. 

У слу ча ју успе шног по би ја ња ис пла те из ста ва 4. овог чла на у сми слу за ко на ко јим 
се уре ђу је сте чај, члан дру штва ко ји је дао обез бе ђе ње со ли дар но од го ва ра дру штву за 
по вра ћај пред мет не ис пла те до вред но сти да тог обез бе ђе ња у тре нут ку ка да је ис пла та 
од стра не дру штва пре ма тре ћем ли цу из вр ше на, а ако ту вред ност ни је мо гу ће утвр ди ти 
до вред но сти да тог обез бе ђе ња у тре нут ку ка да дру штво од чла на за тра жи по вра ћај те 
ис пла те. 

5. Ис пла те чла но ви ма дру штва 

Оп ште пра ви ло 

Члан 182.
Дру штво мо же вр ши ти ис пла ту до би ти сво јим чла но ви ма, по вра ћај до дат них 

упла та, зај ма и слич но, као и дру га пла ћа ња по би ло ком осно ву, ис кљу чи во у скла ду 
са осни вач ким ак том и од ред ба ма овог за ко на о огра ни че њи ма пла ћа ња. 

Пра во на ис пла ту до би ти 

Члан 183.
На ис пла ту до би ти чла но ви ма дру штва сход но се при ме њу ју од ред бе овог за ко на 

о ис пла ти ди ви ден де и ме ђу ди ви ден де ак ци о на ри ма.
Осни вач ким ак том мо же се од ре ди ти да се ис пла та до би ти не вр ши у сра зме ри са 

уде лом чла но ва у основ ном ка пи та лу дру штва. 

Огра ни че ња пла ћа ња 

Члан 184.
Од ред бе чла на 275. ст. 1. до 4. овог за ко на о огра ни че њи ма пла ћа ња за ак ци о нар ска 

дру штва сход но се при ме њу ју и на дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу.
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Ди рек тор, као и члан над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, 
ко јем је по зна то да је у пе ри о ду из ме ђу кра ја прет ход не по слов не го ди не и да на до
но ше ња од лу ке скуп шти не о усва ја њу го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја, имо вин ско 
ста ње дру штва због гу би та ка или сма ње ња вред но сти основ ног ка пи та ла зна чај но и не 
са мо при вре ме но по гор ша но, ду жан је да о то ме оба ве сти скуп шти ну, ко ја је по при је му 
та квог оба ве ште ња у оба ве зи да из рас по де ле до би ти ис кљу чи до бит у ви си ни на ста лог 
сма ње ња имо ви не дру штва. 

Ако ди рек тор, од но сно члан над зор ног од бо ра не по сту пи у скла ду са ста вом 2. 
овог чла на, од го во ран је чла но ви ма и по ве ри о ци ма дру штва за ште ту ко ја на ста не услед 
из вр ше не рас по де ле до би ти. 

Од го вор ност за не до пу ште на пла ћа ња 

Члан 185.
Члан дру штва ко ме је дру штво из вр ши ло ис пла те су прот но од ред ба ма чла на 182. 

овог за ко на од го во ран је дру штву за по вра ћај тих ис пла та и дру штво га не мо же осло
бо ди ти те оба ве зе.

По вра ћај ис пла та од са ве сног чла на дру штва мо же се зах те ва ти са мо ако је то нео
п ход но за под ми ре ње зах те ва по ве ри ла ца дру штва.

Дру ги чла но ви дру штва ко ји су те ис пла те одо бри ли пу тем гла са ња на скуп шти ни, 
као и ди рек то ри, од но сно чла но ви над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво
дом но, ко ји су та пла ћа ња одо бри ли, и ко ји су зна ли или су пре ма окол но сти ма слу ча ја 
мо гли зна ти да су та пла ћа ња у су прот но сти са од ред ба ма овог за ко на о огра ни че њи ма 
пла ћа ња, нео гра ни че но со ли дар но су од го вор ни дру штву за по вра ћај тих ис пла та и 
дру штво их не мо же осло бо ди ти те оба ве зе.

По ред ли ца из ста ва 3. овог чла на, нео гра ни че но со ли дар но од го ва ра ју и дру ги ди
рек то ри, од но сно чла но ви над зор ног од бо ра, као и чла но ви дру штва, за ко је се до ка же да 
су на мер но или гру бом не па жњом до при не ли да дру штво из вр ши не до пу ште но пла ћа ње.

Зах тев дру штва пре ма ли ци ма из овог чла на за ста ре ва у ро ку од пет го ди на од да на 
из вр ше не ис пла те.

Зах тев дру штва пре ма чла ну дру штва ко ји је при мио ис пла ту за ста ре ва у ро ку од 
де сет го ди на ако дру штво до ка же да је знао или мо рао зна ти да при ма не до пу ште но 
пла ћа ње.

6. Пре ста нак свој ства чла н 

Раз ло зи за пре ста нак свој ства чла на 

Члан 186.
Чла ну дру штва пре ста је то свој ство:
1) смр ћу, ако је члан фи зич ко ли це, од но сно бри са њем из од го ва ра ју ћег ре ги стра, 

ако је члан прав но ли це;
2) исту па њем из дру штва;
3) ис кљу че њем из дру штва;
4) пре но сом це ло куп ног уде ла;
5) по вла че њем и по ни ште њем це ло куп ног уде ла. 
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6.1. Исту па ње чла на дру штва 

Исту па ње чла на дру штва без по тра жи ва ња на кна де за удео 

Члан 187.
Члан дру штва мо же у сва ко до ба ис ту пи ти из дру штва, без на во ђе ња раз ло га за 

исту па ње, ако не зах те ва на кна ду за свој удео.
Члан дру штва не мо же ис ту пи ти из дру штва ако:
1) има не из ми ре не оба ве зе пре ма дру штву по осно ву не у пла ће ног од но сно не у не тог 

уло га у дру штво или по осно ву до дат них упла та или
2) би због тог исту па ња, дру штво пре ма ре дов ном то ку ства ри пре тр пе ло ште ту или
3) би исту па њем члан дру штва из бе гао при ме ну пра ви ла о по што ва њу по себ них 

ду жно сти пре ма дру штву. 

Исту па ње чла на дру штва из оправ да ног раз ло га 

Члан 188.
Члан дру штва мо же ис ту пи ти из дру штва из оправ да них раз ло га. 
Оправ да ни раз лог за исту па ње чла на дру штва по сто ји на ро чи то:
1) ако му је дан или ви ше оста лих чла но ва или дру штво сво јим рад ња ма или про

пу шта њем про у зро ку је ште ту, или ако је очи глед но да ће та ква ште та, пре ма ре дов ном 
то ку ства ри, на сту пи ти;

2) ако је у зна чај ној ме ри оне мо гу ћен да оства ру је сво ја пра ва у дру штву;
3) ако му дру штво на ме ће не сра змер не оба ве зе. 
Осни вач ким ак том мо гу се пред ви де ти и дру ги оправ да ни раз ло зи за исту па ње 

чла на дру штва, као и про пи са ти по сту пак исту па ња и на чин од ре ђи ва ња на кна де чла ну 
дру штва ко ји исту па.

Осни вач ким ак том не мо же се уна пред ис кљу чи ти пра во чла на дру штва да зах
те ва исту па ње из дру штва из оправ да ног раз ло га, ни ти се члан дру штва тог пра ва мо же 
уна пред од ре ћи. 

По сту пак исту па ња 

Члан 189.
Члан дру штва ко ји же ли да ис ту пи из дру штва у скла ду са чла ном 188. овог за ко на 

ду жан је да о то ме до ста ви пи са ни зах тев дру штву, о ко јем од лу чу је скуп шти на.
Зах тев из ста ва 1. овог чла на са др жи на ро чи то:
1) раз ло ге исту па ња;
2) из нос ко ји се зах те ва од дру штва на име на кна де за удео; 
3) рок у ко ме се зах те ва ис пла та на кна де за удео, осим ако је тај рок од ре ђен осни

вач ким ак том.
Скуп шти на је ду жна да до не се од лу ку о зах те ву из ста ва 1. овог чла на у ро ку од 

60 да на од да на при је ма и да у истом ро ку о то ме оба ве сти чла на дру штва ко ји исту па, 
а у су прот ном сма тра ће се да је зах тев усво јен у це ли ни.

Скуп шти на мо же са мо усво ји ти или од би ти зах тев из ста ва 1. овог чла на у це ли ни.
Од лу ка из ста ва 3. овог чла на до но си се обич ном ве ћи ном гла со ва свих чла но ва 

дру штва, осим ако је осни вач ким ак том пред ви ђе на ве ћа ве ћи на.
Удео чла на дру штва ко ји је ис ту пио из дру штва по ста је соп стве ни удео дру штва.
Исту па ње чла на из дру штва и сти ца ње соп стве ног уде ла ре ги стру ју се у скла ду са 

за ко ном о ре ги стра ци ји.
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За ло га као обез бе ђе ње ис пла те на кна де
Члан 190.

Члан дру штва мо же зах те вом за исту па ње из оправ да ног раз ло га да тра жи да дру
штво пру жи обез бе ђе ње за ис пла ту на кна де за ње гов удео пу тем уста но вља ва ња за ло ге 
на соп стве ном уде лу ко ји ће дру штво сте ћи ако при хва ти ње гов зах тев за исту па ње из 
дру штва, у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је за ло гу на по крет ним ства ри ма упи са ним у 
ре ги стар.

Члан дру штва из ста ва 1. овог чла на ду жан је да на црт уго во ра о за ло зи чи је за кљу
че ње пред ла же до ста ви дру штву у при ло гу зах те ва за исту па ње из дру штва.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на скуп шти на мо же при хва ти ти зах тев за исту па ње 
са мо ако исто вре ме но одо бри за кљу че ње пред ло же ног уго во ра о за ло зи у ко рист чла на 
ко ји исту па или, уз са гла сност чла на дру штва ко ји исту па, пру жи дру го од го ва ра ју ће 
обез бе ђе ње. 

Ис пла та на кна де 
Члан 191.

Дру штво мо же ис пла ћи ва ти на кна ду за удео чла ну дру штва ко ји је ис ту пио са мо из:
1) сред ста ва ре зер ви дру штва ко је се мо гу ко ри сти ти за те на ме не;
2) сред ста ва оства ре них про да јом соп стве ног уде ла дру штва сте че ног исту па њем 

тог чла на дру штва. 
До пот пу не ис пла те на кна де уде ла чла ну ко ји је ис ту пио из дру штва, дру штво не 

мо же де ли ти до бит сво јим чла но ви ма и ду жно је да:
1) сву оства ре ну до бит рас по ре ђу је у ре зер ве из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на; 
2) сва сред ства дру штва из ста ва 1. овог чла на ко ри сти ис кљу чи во за ис пла ту те 

на кна де. 

Исту па ње из оправ да ног раз ло га по од лу ци су да 
Члан 192.

Ако скуп шти на од би је зах тев за исту па ње из чла на 189. овог за ко на, од но сно про
пу сти да о ње му од лу чи у ро ку од 60 да на од да на при је ма зах те ва, члан дру штва мо же 
ту жбом над ле жном су ду про тив дру штва зах те ва ти пре ста нак свој ства чла на дру штва 
због по сто ја ња оправ да ног раз ло га и ис пла ту на кна де за свој удео.

Суд ће пре су дом ко јом од ре ђу је пре ста нак свој ства чла на дру штва од ре ди ти и:
1) да удео чла на дру штва ко ји исту па по ста је соп стве ни удео дру штва; 
2) ви си ну на кна де ко ју је дру штво у оба ве зи да ис пла ти чла ну дру штва ко ји исту па;
3) рок за ис пла ту на кна де из тач ке 2) овог ста ва;
4) уста но вља ва ње за ло ге у ко рист чла на дру штва ко ји исту па на соп стве ном уде лу 

дру штва из тач ке 1) овог ста ва, ако је ту жи лац то зах те вао и ако суд на ђе да је то ну жно 
и оправ да но ра ди обез бе ђе ња ис пла те на кна де из тач ке 2) овог ста ва.

На кна ду из ста ва 2. овог чла на суд ће од ре ди ти пре ма тр жи шној вред но сти уде ла 
чла на дру штва ко ји исту па на дан под но ше ња ту жбе, али не ма ње од сра змер ног де ла 
вред но сти не то имо ви не дру штва ко ји од го ва ра уче шћу уде ла тог чла на у основ ном 
ка пи та лу дру штва на дан под но ше ња ту жбе, осим ако је дру ги на чин од ре ђи ва ња те 
на кна де пред ви ђен осни вач ким ак том.

Рок из ста ва 2. овог чла на суд ће од ре ди ти узи ма ју ћи у об зир фи нан сиј ску си ту а ци ју 
у ко јој се дру штво на ла зи и оче ки ва не при хо де дру штва у ре дов ном то ку по сло ва ња, с 
тим што тај рок не мо же би ти ду жи од две го ди не од да на прав но сна жно сти пре су де, 
осим ако је осни вач ким ак том пред ви ђен ду жи рок, али не ду жи од пет го ди на. 
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Суд пре су ду о исту па њу из дру штва по на сту па њу прав но сна жно сти до ста вља ре
ги стру при вред них су бје ка та ра ди ре ги стра ци је пре стан ка свој ства чла на и ре ги стра ци је 
соп стве ног уде ла дру штва.

Да ном ре ги стра ци је пре стан ка свој ства чла на у скла ду са ста вом 5. овог чла на 
чла ну дру штва ко ји је ис ту пио пре ста је свој ство чла на дру штва.

Ту жба из ста ва 1. овог чла на мо же се под не ти у ро ку од шест ме се ци од да на са зна ња 
за раз лог за исту па ње, а нај ка сни је у ро ку од три го ди не од на стан ка раз ло га за исту па ње. 

Ис пла та на кна де од ре ђе не од стра не су да и на кна да ште те 

Члан 193.
На ис пла ту на кна де од ре ђе не пре су дом у скла ду са чла ном 192. став 2. овог за ко на 

при ме њу ју се од ред бе чла на 191. овог за ко на.
Чла ну ко ји је из дру штва ис ту пио из оправ да них раз ло га при па да и пра во на на

кна ду ште те ко ју је евен ту ал но пре тр пео чи ње њем или не чи ње њем дру штва, ко је мо же 
оства ри ти ту жбом код над ле жног су да у по себ ној пар ни ци.

Ако дру штво не ис пла ти до су ђе ну на кна ду чла ну дру штва ко ји је ис ту пио у ро ку 
од ре ђе ном пре су дом, члан дру штва ко ји је ис ту пио мо же тра жи ти при нуд но из вр ше ње 
са мо про да јом соп стве ног уде ла ко ји је дру штво од ње га сте кло, а за ис пла ту до су ђе не 
на кна де со ли дар но од го ва ра ју сво јом имо ви ном и оста ли чла но ви дру штва сра змер но 
сво јим уде ли ма у основ ном ка пи та лу дру штва. 

Оба ве зе чла на дру штва на упла ту од но сно унос уло га 

Члан 194.
Члан дру штва ко ји је ис ту пио из дру штва оста је у оба ве зи да упла ти од но сно уне се 

упи са ни улог и из вр ши до дат не упла те на ко је је био оба ве зан, ако је то нео п ход но за 
на ми ре ње по ве ри ла ца дру штва. 

6.2. Ис кљу че ње чла на дру штва 

Ис кљу че ње чла на од лу ком скуп шти не 

Члан 195.
У слу ча ју из чла на 48. став 7. овог за ко на, скуп шти на од лу ку о ис кљу че њу чла на 

дру штва до но си дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва пре о ста лих чла но ва дру штва, осим 
ако је осни вач ким ак том од ре ђе на дру га ве ћи на.

Од лу ка из ста ва 1. овог чла на мо же се до не ти са мо у од но су на све чла но ве дру
штва ко ји ни су из вр ши ли сво ју оба ве зу из чла на 46. став 1. овог за ко на ни у на кнад но 
оста вље ном ро ку из чла на 48. ст. 1. и 2. овог за ко на. 

Ис кљу че њем чла на дру штва удео тог чла на дру штва по ста је соп стве ни удео дру
штва, а ис кљу че ни члан не ма пра во на на кна ду за свој удео.

Од лу ка из ста ва 1. овог чла на пред ста вља основ за бри са ње ис кљу че ног чла на из 
ре ги стра при вред них су бје ка та. 

Ис кљу че ни члан оста је у оба ве зи да упла ти од но сно уне се упи са ни улог и из вр ши 
до дат не упла те на ко је је био оба ве зан, ако је то нео п ход но за на ми ре ње по ве ри ла ца 
дру штва.

За из вр ше ње оба ве зе из ста ва 5. овог чла на дру штву од го ва ра и прет ход ни вла сник 
уде ла чла на дру штва ко ји је ис кљу чен, у сми слу чла на 175. став 2. овог за ко на.
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Дру штво за др жа ва пра во да ту жбом над ле жном су ду од ис кљу че ног чла на дру штва 
зах те ва и на кна ду ште те. 

Ис кљу че ње чла на од лу ком су да 

Члан 196.
Дру штво мо же ту жбом ко ју под но си над ле жном су ду зах те ва ти ис кљу че ње чла на 

дру штва, из раз ло га од ре ђе них осни вач ким ак том или из дру гих оправ да них раз ло га, а 
на ро чи то ако члан дру штва: 

1) на мер но или гру бом не па жњом про у зро ку је ште ту дру штву; 
2) не из вр ша ва по себ не ду жно сти пре ма дру штву про пи са не овим за ко ном или 

осни вач ким ак том;
3) сво јим рад ња ма или про пу шта њем, про тив но осни вач ком ак ту, за ко ну или до

брим по слов ним оби ча ји ма, спре ча ва или у зна чај ној ме ри оте жа ва по сло ва ње дру штва.
Од лу ку о под но ше њу ту жбе из ста ва 1. овог чла на до но си скуп шти на ве ћи ном гла

со ва при сут них чла но ва, осим ако је осни вач ким ак том од ре ђе на ве ћа ве ћи на.
На зах тев дру штва суд мо же од ре ди ти при вре ме ну ме ру су спен зи је пра ва гла са 

чла на дру штва чи је се ис кљу че ње тра жи, као и дру гих пра ва тог чла на дру штва или 
при вре ме ну ме ру уво ђе ња при нуд не упра ве у дру штво, ако на ђе да је то ну жно и оправ
да но ра ди спре ча ва ња на стан ка ште те за дру штво.

Осни вач ким ак том не мо же се уна пред ис кљу чи ти пра во дру штва да под не се ту
жбу за ис кљу че ње чла на дру штва, ни ти пра во ис кљу че ног чла на дру штва на на кна ду 
вред но сти уде ла.

Ту жба за ис кљу че ње чла на дру штва мо же се под не ти у ро ку од 180 да на од да на 
са зна ња за раз лог за ис кљу че ње, а нај ка сни је у ро ку од три го ди не од на стан ка раз ло га 
за ис кљу че ње.

Ис кљу че њем чла на дру штва удео тог чла на дру штва по ста је соп стве ни удео дру
штва.

Ис кљу че ни члан оста је у оба ве зи да упла ти од но сно уне се упи са ни улог и из вр ши 
до дат не упла те на ко је је био оба ве зан, ако је то нео п ход но за на ми ре ње по ве ри ла ца 
дру штва. 

На кна да за удео у слу ча ју ис кљу че ња од лу ком су да 

Члан 197.
Ис кљу че ни члан дру штва мо же ту жбом над ле жном су ду про тив дру штва тра жи ти 

на кна ду вред но сти свог уде ла.
Ту жба из ста ва 1. овог чла на се мо же под не ти у ро ку од 180 да на од да на прав но

сна жно сти пре су де о ис кљу че њу чла на дру штва.
Осим ако је осни вач ким ак том од ре ђе но дру га чи је, суд ће на кна ду из ста ва 1. овог 

чла на од ре ди ти у ви си ни вред но сти де ла ли кви да ци о ног остат ка ко ји би при пао ис кљу
че ном чла ну сра змер но ње го вом уде лу у основ ном ка пи та лу дру штва, на дан прав но
сна жно сти пре су де о ис кљу че њу тог чла на из дру штва, на ко ју се об ра чу на ва ка ма та у 
ви си ни есконт не сто пе На род не бан ке Ср би је уве ћа не за 2% по чев од да на прав но сна
жно сти пре су де о ис кљу че њу.

Суд ће при ли ком од ре ђи ва ња на кна де из ста ва 1. овог чла на од ре ди ти и рок за ис
пла ту те на кна де, узи ма ју ћи у об зир фи нан сиј ску си ту а ци ју у ко јој се дру штво на ла зи 
и оче ки ва не при хо де дру штва у ре дов ном то ку по сло ва ња, с тим што тај рок не мо же 
би ти ду жи од две го ди не од да на прав но сна жно сти пре су де, осим ако је осни вач ким 
ак том од ре ђен ду жи рок, али не ду жи од пет го ди на. 
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На ис пла ту на кна де од ре ђе не пре су дом над ле жног су да из ста ва 4. овог чла на при
ме њу ју се од ред бе чла на 191. овог за ко на.

Ако дру штво не ис пла ти до су ђе ну на кна ду чла ну дру штва ко ји је ис кљу чен у ро ку 
од ре ђе ном пре су дом, члан дру штва ко ји је ис кљу чен мо же тра жи ти при нуд но из вр ше ње 
са мо про да јом соп стве ног уде ла ко ји је дру штво од ње га сте кло.

Ако сред ства оства ре на про да јом соп стве ног уде ла у из вр шном по ступ ку ни су до
вољ на за на ми ре ње по тра жи ва ња чла на дру штва ко ји је ис кљу чен у по гле ду до су ђе не 
на кна де, пре о ста ли део тог по тра жи ва ња се га си.

Дру штво има пра во да од ис кљу че ног чла на по тра жу је на кна ду ште те. 

7. Упра вља ње дру штвом 

Ор га ни дру штва 

Члан 198.
Упра вља ње дру штвом мо же би ти ор га ни зо ва но као јед но дом но или дво дом но.
У слу ча ју јед но дом ног упра вља ња, ор га ни дру штва су:
1) скуп шти на;
2) је дан или ви ше ди рек то ра;
У слу ча ју дво дом ног упра вља ња, ор га ни дру штва су:
1) скуп шти на;
2) над зор ни од бор;
3) је дан или ви ше ди рек то ра.
У јед но чла ном дру штву функ ци ју скуп шти не вр ши је ди ни члан дру штва.
У слу ча ју из ста ва 4. овог чла на ка да је је ди ни члан дру штва прав но ли це осни

вач ким ак том мо же се од ре ди ти ор ган тог чла на дру штва ко ји у име тог чла на вр ши 
функ ци ју скуп шти не, а у од су ству та кве од ред бе сма тра се да је то ре ги стро ва ни за
ступ ник тог чла на. 

Осни вач ким ак том од ре ђу је се да ли је упра вља ње дру штвом јед но дом но или дво
дом но. 

7.1. Скуп шти на 

7.1.1. Са став и де ло круг 

Са став скуп шти не 

Члан 199.
Скуп шти ну чи не сви чла но ви дру штва.
Сва ки члан дру штва има пра во гла са у скуп шти ни сра змер но уче шћу ње го вог уде ла 

у основ ном ка пи та лу дру штва, осим ако је осни вач ким ак том дру га чи је од ре ђе но. 

Де ло круг скуп шти не

Члан 200.
Ако осни вач ким ак том ни је дру га чи је уре ђе но, скуп шти на: 
1) до но си из ме не осни вач ког ак та;
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2) усва ја фи нан сиј ске из ве шта је, као и из ве шта је ре ви зо ра ако су фи нан сиј ски из
ве шта ји би ли пред мет ре ви зи је;

3) над зи ре рад ди рек то ра и усва ја из ве шта је ди рек то ра, ако је упра вља ње дру штвом 
јед но дом но;

4) усва ја из ве шта је над зор ног од бо ра, ако је упра вља ње дру штвом дво дом но;
5) од лу чу је о по ве ћа њу и сма ње њу основ ног ка пи та ла дру штва, као и о сва кој еми

си ји хар ти ја од вред но сти;
6) од лу чу је о рас по де ли до би ти и на чи ну по кри ћа гу би та ка, укљу чу ју ћи и од ре

ђи ва ње да на сти ца ња пра ва на уче шће у до би ти и да на ис пла те уче шћа у до би ти чла
но ви ма дру штва;

7) име ну је и раз ре ша ва ди рек то ра и утвр ђу је на кна ду за ње гов рад од но сно на че ла 
за утвр ђи ва ње те на кна де, ако је упра вља ње дру штвом јед но дом но;

8) би ра и раз ре ша ва чла но ве над зор ног од бо ра и утвр ђу је на кна ду за њи хов рад, 
ако је упра вља ње дру штвом дво дом но;

9) име ну је ре ви зо ра и утвр ђу је на кна ду за ње гов рад;
10) од лу чу је о по кре та њу по ступ ка ли кви да ци је, као и о под но ше њу пред ло га за 

по кре та ње сте чај ног по ступ ка од стра не дру штва;
11) име ну је ли кви да ци о ног управ ни ка и усва ја ли кви да ци о не би лан се и из ве шта је 

ли кви да ци о ног управ ни ка;
12) од лу чу је о сти ца њу соп стве них уде ла;
13) од лу чу је о оба ве за ма чла но ва дру штва на до дат не упла те и о вра ћа њу тих упла та;
14) од лу чу је о зах те ву за исту па ње чла на дру штва;
15) од лу чу је о ис кљу че њу чла на дру штва из раз ло га не пла ћа ња, од но сно не у но

ше ња упи са ног уло га;
16) од лу чу је о по кре та њу спо ра за ис кљу че ње чла на дру штва;
17) од лу чу је о по вла че њу и по ни ште њу уде ла;
18) да је про ку ру;
19) од лу чу је о по кре та њу по ступ ка и да ва њу пу но моћ ја за за сту па ње дру штва у 

спо ру са про ку ри стом, као и у спо ру са ди рек то ром, ако је упра вља ње дру штвом јед
но дом но, од но сно са чла ном над зор ног од бо ра, ако је упра вља ње дру штвом дво дом но;

20) од лу чу је о по кре та њу по ступ ка и да ва њу пу но моћ ја за за сту па ње дру штва у 
спо ру про тив чла на дру штва;

21) одо бра ва уго вор о при сту па њу но вог чла на и да је са гла сност на пре нос уде ла 
тре ћем ли цу у слу ча ју из чла на 167. овог за ко на; 

22) од лу чу је о ста ту сним про ме на ма и про ме на ма прав не фор ме;
23) да је одо бре ње на прав не по сло ве у ко ји ма по сто ји лич ни ин те рес, у скла ду са 

чла ном 66. овог за ко на;
24) да је са гла сност на сти ца ње, про да ју, да ва ње у за куп, за ла га ње или дру го рас

по ла га ње имо ви ном ве ли ке вред но сти у сми слу чла на 470. овог за ко на;
25) до но си по слов ник о свом ра ду;
26) вр ши дру ге по сло ве и од лу чу је о дру гим пи та њи ма, у скла ду са овим за ко ном 

и осни вач ким ак том.

7.1.2. Сед ни це скуп шти не 

Вр сте и одр жа ва ње сед ни ца 

Члан 201.
Сед ни це скуп шти не мо гу би ти ре дов не и ван ред не.
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На одр жа ва ње ре дов не сед ни це скуп шти не при ме њу ју се од ред бе чла на 364. овог 
за ко на ко је уре ђу ју одр жа ва ње ре дов не сед ни це скуп шти не ак ци о нар ског дру штва.

На одр жа ва ње ван ред не сед ни це скуп шти не при ме њу ју се од ред бе чла на 371. овог 
за ко на ко је уре ђу ју одр жа ва ње ван ред не сед ни це скуп шти не ак ци о нар ског дру штва. 

Са зи ва ње сед ни це 

Члан 202.
Сед ни цу скуп шти не са зи ва:
1) ди рек тор, ако је упра вља ње дру штвом јед но дом но; 
2) над зор ни од бор, ако је упра вља ње дру штвом дво дом но.
Осни вач ким ак том мо же се пред ви де ти да скуп шти ну мо же са зва ти и члан дру штва 

или не ко дру го ли це.
Сед ни ца скуп шти не оба ве зно се са зи ва ка да то у пи са ном об ли ку зах те ва ју чла но ви 

дру штва ко ји има ју или за сту па ју нај ма ње 20% гла со ва, ако осни вач ким ак том ни је од ре
ђе но да то пра во има ју и чла но ви ко ји за јед но има ју или за сту па ју ма њи про це нат гла со ва. 

Ако ди рек тор не са зо ве сед ни цу скуп шти не у ро ку од три да на од да на при је ма 
зах те ва из ста ва 3. овог чла на, та ко да дан одр жа ва ња сед ни це бу де нај ка сни је 15 да на 
од да на при је ма зах те ва, под но си о ци тог зах те ва мо гу са ми са зва ти сед ни цу скуп шти не 
у ро ку од осам да на од да на ис те ка тог ро ка за одр жа ва ње сед ни це скуп шти не. 

Ме сто одр жа ва ња сед ни це 

Члан 203.
На ме сто одр жа ва ња сед ни це скуп шти не при ме њу ју се од ред бе чла на 332. овог 

за ко на о ме сту одр жа ва ња сед ни це скуп шти не ак ци о нар ског дру штва, ако осни вач ким 
ак том или од лу ком скуп шти не ни је дру га чи је од ре ђе но. 

Оба ве ште ње и днев ни ред 

Члан 204.
Сед ни ца скуп шти не са зи ва се пи са ним по зи вом упу ће ним сва ком чла ну дру штва 

на адре су чла на дру штва из еви ден ци је по да та ка о чла но ви ма дру штва, а по зив се сма
тра до ста вље ним да ном сла ња пре по ру че не по шиљ ке по штом, осим ако је дру га чи ји 
на чин по зи ва ња од ре ђен осни вач ким ак том или се са дру га чи јим на чи ном по зи ва ња 
члан дру штва пи са ним пу тем са гла сио.

По зив за сед ни цу до ста вља се сва ком чла ну дру штва нај ка сни је осам да на пре да
на одр жа ва ња сед ни це скуп шти не, осим ако је дру ги рок пред ви ђен осни вач ким ак том.

По зив за сед ни цу са др жи на ро чи то:
1) дан сла ња по зи ва;
2) вре ме и ме сто одр жа ва ња сед ни це;
3) пред лог днев ног ре да сед ни це, са ја сном на зна ком о ко јим тач ка ма днев ног ре да 

се пред ла же да скуп шти на до не се од лу ку;
4) ма те ри ја ле за сед ни цу.
Од ред бе чл. 367. и 374. овог за ко на о ма те ри ја ли ма за ре дов ну и ван ред ну сед ни цу 

скуп шти не ак ци о нар ског дру штва при ме њу ју се и на ма те ри ја ле за ре дов ну и ван ред ну 
сед ни цу скуп шти не дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу.
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На сед ни ци се мо же рас пра вља ти и од лу чи ва ти о пи та њи ма на днев ном ре ду, а о 
дру гим пи та њи ма са мо ако сви чла но ви при су ству ју сед ни ци и ако се ни је дан члан то ме 
не про ти ви, осим ако је осни вач ким ак том дру га чи је од ре ђе но. 

Пра во на ста вља ње до дат них та ча ка на днев ни ред 

Члан 205.
Је дан или ви ше чла но ва дру штва ко ји по се ду ју или за сту па ју нај ма ње 10% уде ла у 

основ ном ка пи та лу дру штва мо гу пу тем пи са ног оба ве ште ња дру штву ста ви ти до дат не 
тач ке на днев ни ред сед ни це, осим ако је осни вач ким ак том ово пра во да то и чла но ви ма 
ко ји по се ду ју или за сту па ју и ма њи про це нат уде ла у основ ном ка пи та лу дру штва.

Чла но ви дру штва из ста ва 1. овог чла на мо гу оба ве ште ње из ста ва 1. овог чла на 
до ста ви ти ди рект но и свим оста лим чла но ви ма дру штва на адре се из еви ден ци је по да
та ка о чла но ви ма дру штва.

Оба ве ште ње из ста ва 1. овог чла на мо же се упу ти ти нај ка сни је три да на пре да на 
одр жа ва ња сед ни це скуп шти не, осим ако је осни вач ким ак том од ре ђен дру ги рок.

Оба ве ште ње из ста ва 1. овог чла на ди рек тор је ду жан да нај ка сни је на ред ног рад
ног да на од да на при је ма упу ти свим оста лим чла но ви ма дру штва.

Члан дру штва ко ји ни је при су ство вао сед ни ци скуп шти не мо же по би ја ти од лу ке 
скуп шти не до не те по тач ка ма днев ног ре да из ста ва 1. овог чла на ако ни је при мио оба
ве ште ње из ст. 2. или 4. овог чла на до да на одр жа ва ња сед ни це скуп шти не, у скла ду са 
од ред ба ма овог за ко на о по би ја њу од лу ка скуп шти не. 

Одр жа ва ње сед ни це без са зи ва ња 

Члан 206.
Сед ни ца се мо же одр жа ти и без са зи ва ња ако јој при су ству ју сви чла но ви дру штва, 

осим ако је осни вач ким ак том дру га чи је од ре ђе но. 

Пу но моћ је за гла са ње 

Члан 207.
Члан дру штва има пра во да пу тем пи са ног пу но моћ ја овла сти од ре ђе но ли це да у 

ње го во име уче ству је у ра ду скуп шти не дру штва, укљу чу ју ћи и пра во да у ње го во име 
гла са (пу но моћ је за гла са ње).

Пу но моћ ник из ста ва 1. овог чла на мо же би ти сва ко по слов но спо соб но ли це.
Осни вач ким ак том мо же се пред ви де ти да пу но моћ је за гла са ње мо ра би ти ове ре но 

у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ове ра пот пи са.
Члан дру штва не мо же да ти пу но моћ је за гла са ње та ко што ће га огра ни чи ти на 

део свог пра ва гла са по осно ву уде ла.
На пу но моћ је за гла са ње при ме њу ју се од ред бе чла на 344. ст. 2. до 5. и ст. 12 и ст. 

15. до 19. овог за ко на ко је се од но се на пу но моћ је за гла са ње. 
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Кво рум 

Члан 208.
Кво рум за сед ни цу скуп шти не чи ни обич на ве ћи на од укуп ног бро ја гла со ва чла

но ва дру штва, ако осни вач ким ак том ни је од ре ђен ве ћи број гла со ва.
Ако се сед ни ца скуп шти не ни је мо гла одр жа ти због не до стат ка кво ру ма, по но во се 

са зи ва са истим пред ло же ним днев ним ре дом нај ра ни је де сет да на а нај ка сни је 30 да на 
од да на ка да је сед ни ца тре ба ло да бу де одр жа на (по но вље на сед ни ца). 

Кво рум за одр жа ва ње по но вље не сед ни це чи ни 1/3 од укуп ног бро ја гла со ва чла
но ва дру штва, ако осни вач ким ак том ни је од ре ђен ве ћи број гла со ва. 

На чин ра да скуп шти не 

Члан 209.
Скуп шти на мо же до не ти по слов ник ко јим бли же утвр ђу је на чин ра да и од лу чи ва ња 

у скла ду са овим за ко ном и осни вач ким ак том. 
Сед ни цом скуп шти не пред се да ва пред сед ник скуп шти не.
На из бор и рад пред сед ни ка скуп шти не сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 333. 

ст. 1. до 3. овог за ко на о пред сед ни ку скуп шти не ак ци о нар ског дру штва. 

За пи сник 

Члан 210.
Сва ка од лу ка скуп шти не дру штва уно си се у за пи сник ко ји во ди пред сед ник скуп

шти не, од но сно за пи сни чар ако га име ну је пред сед ник скуп шти не.
Пред сед ник скуп шти не је од го во ран за уред но са чи ња ва ње за пи сни ка.
За пи сник са др жи:
1) ме сто и дан одр жа ва ња сед ни це;
2) име ли ца ко је је во ди ло за пи сник;
3) са же ти при каз рас пра ве по сва кој тач ки днев ног ре да;
4) ре зул тат гла са ња по сва кој тач ки днев ног ре да по ко јој је скуп шти на од лу чи ва ла, 

као и на чин гла са ња сва ког при сут ног чла на дру штва;
5) дру ге еле мен те, у скла ду са осни вач ким ак том.
Са став ни део за пи сни ка чи ни спи сак ли ца ко ја су уче ство ва ла у ра ду сед ни це 

скуп шти не.
За пи сник пот пи су ју пред сед ник скуп шти не, за пи сни чар ако је од ре ђен, као и сва 

ли ца ко ја су уче ство ва ла у ње ном ра ду, осим ако је осни вач ким ак том или по слов ни ком 
скуп шти не дру га чи је од ре ђе но.

Ако ли це ко је је уче ство ва ло у ра ду сед ни це има при мед бе на за пи сник или од
би је да пот пи ше за пи сник, ли це ко је во ди за пи сник ће то кон ста то ва ти у за пи сни ку уз 
на во ђе ње раз ло га за то од би ја ње, с тим да ли це ко је има при мед бу мо же ту при мед бу и 
са мо уне ти у за пи сник при ли ком пот пи си ва ња.

Не по сту па ње у скла ду са од ред ба ма овог чла на не ма ути ца ја на пу но ва жност од
лу ка до не тих на сед ни ци скуп шти не, ако се ре зул тат гла са ња и са др жи на тих од лу ка на 
дру ги на чин мо же утвр ди ти. 
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Ве ћи на за од лу чи ва ње 

Члан 211.
Скуп шти на до но си од лу ке обич ном ве ћи ном гла со ва при сут них чла но ва ко ји има ју 

пра во гла са по од ре ђе ном пи та њу, осим ако је за ко ном или осни вач ким ак том за по је ди на 
пи та ња од ре ђен ве ћи број гла со ва.

Скуп шти на од лу чу је ве ћи ном од две тре ћи не од укуп ног бро ја гла со ва свих чла
но ва дру штва о:

1) по ве ћа њу или сма ње њу основ ног ка пи та ла;
2) ста ту сним про ме на ма и про ме на ма прав не фор ме;
3) до но ше њу од лу ке о ли кви да ци ји дру штва или под но ше њу пред ло га за по кре

та ње сте ча ја;
4) рас по де ли до би ти и на чи ну по кри ћа гу бит ка;
5) сти ца њу соп стве них уде ла дру штва.
Скуп шти на јед но гла сно од лу чу је о оба ве зи чла но ва на до дат не упла те, као и о 

вра ћа њу тих упла та.
Осни вач ким ак том мо же се пред ви де ти и дру га ве ћи на за до но ше ње од лу ка из ст. 

2. и 3. овог чла на, али не ма ња од обич не ве ћи не од укуп ног бро ја гла со ва чла но ва дру
штва ко ји има ју пра во гла са по од ре ђе ном пи та њу. 

Те ле фон ске сед ни це, пи са но гла са ње и од лу чи ва ње без сед ни це 

Члан 212.
Сед ни це скуп шти не мо гу се одр жа ва ти ко ри шће њем кон фе рен циј ске ве зе или дру ге 

аудио и ви зу ел не ко му ни ка циј ске опре ме, та ко да сва ли ца ко ја уче ству ју у ра ду сед ни це 
мо гу да ме ђу соб но исто вре ме но ко му ни ци ра ју.

Сма тра се да су ли ца ко ја на овај на чин уче ству ју у ра ду сед ни це лич но при сут на.
Члан дру штва мо же гла са ти и пи са ним пу тем, осим ако је осни вач ким ак том или 

по слов ни ком скуп шти не дру га чи је од ре ђе но и у том слу ча ју, за по тре бе из ра чу на ва ња 
кво ру ма, сма тра се да тај члан дру штва при су ству је сед ни ци. 

Сва ка од лу ка мо же се до не ти и ван сед ни це, ако је пот пи шу сви чла но ви дру штва 
са пра вом гла са по том пи та њу. 

На чин гла са ња 

Члан 213.
Гла са ње на сед ни ци скуп шти не дру штва је јав но. 

Ис кљу че ње пра ва гла са 

Члан 214.
Члан дру штва не мо же гла са ти у скуп шти ни кад се до но си од лу ка о: 
1) ње го вом осло ба ђа њу од оба ве за пре ма дру штву, или о сма ње њу тих оба ве за;
2) ње го вом исту па њу или ис кљу че њу из дру штва;
3) по кре та њу или од у ста ја њу од спо ра про тив ње га и ан га жо ва њу пу но моћ ни ка 

дру штва за за сту па ње у тим слу ча је ви ма; 
4) одо бра ва њу по сло ва из ме ђу ње га и дру штва у скла ду са чла ном 66. овог за ко на;
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5) у дру гим слу ча је ви ма од ре ђе ним овим за ко ном или осни вач ким ак том.
Члан дру штва не мо же гла са ти у скуп шти ни ни ка да се од лу чу је о пи та њи ма из 

ста ва 1. тач. 1, 3) и 4) овог чла на ако се од лу ке од но се на ли ца ко ја су по ве за на са тим 
чла ном дру штва у сми слу чла на 62. овог за ко на.

Гла со ви чла на дру штва чи је је пра во гла са ис кљу че но не узи ма ју се у об зир при
ли ком утвр ђи ва ња кво ру ма за од лу чи ва ње о пи та њи ма из ст. 1. и 2. овог чла на. 

При су ство дру гих ли ца сед ни ци 

Члан 215.
Сед ни ца ма скуп шти не ду жни су да при су ству ју ди рек то ри и чла но ви над зор ног 

од бо ра, ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, ако их бла го вре ме но по зо ве пред сед ник 
скуп шти не или би ло ко од чла но ва дру штва или ако је та ко од ре ђе но осни вач ким ак том. 

7.1.3. Усва ја ње фи нан сиј ских из ве шта ја 

Сход на при ме на 

Члан 216.
У по гле ду по сле ди ца усва ја ња од но сно не у сва ја ња го ди шњих фи нан сиј ских из

ве шта ја сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 370. овог за ко на о по сле ди ца ма усва ја ња 
од но сно не у сва ја ња фи нан сиј ских из ве шта ја ак ци о нар ског дру штва. 

7.1.4. По би ја ње од лу ка скуп шти не 

Сход на при ме на 

Члан 217.
Од ред бе чл. 376. до 381. овог за ко на о по би ја њу од лу ка скуп шти не ак ци о нар ског 

дру штва сход но се при ме њу ју и на по би ја ње од лу ка скуп шти не дру штва с огра ни че ном 
од го вор но шћу. 

7.2. Ди рек то ри 

Број ди рек то ра 
Члан 218.

Дру штво има јед ног или ви ше ди рек то ра ко ји су за кон ски за ступ ни ци дру штва.
Број ди рек то ра од ре ђу је се осни вач ким ак том или од лу ком скуп шти не.
Ако осни вач ким ак том или од лу ком скуп шти не ни је од ре ђен број ди рек то ра, дру

штво има јед ног ди рек то ра.
Ди рек тор се ре ги стру је у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 

Име но ва ње ди рек то ра 
Члан 219.

Ди рек то ра име ну је скуп шти на, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру
штвом дво дом но.
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При ли ком осни ва ња дру штва, ди рек тор се мо же име но ва ти осни вач ким ак том. 
Ако у од лу ци о име но ва њу ни је од ре ђе но дру га чи је, ман дат ди рек то ра по чи ње да

ном до но ше ња од лу ке о име но ва њу.
Ако осни вач ким ак том или од лу ком скуп шти не дру штва ни је од ре ђе но дру га чи је, 

сма тра се да ман дат ди рек то ра ни је огра ни чен.
Осни вач ким ак том или од лу ком скуп шти не мо гу се од ре ди ти усло ви ко је не ко ли це 

тре ба да ис пу ња ва да би би ло име но ва но за ди рек то ра. 

Раз ре ше ње и остав ка ди рек то ра 

Члан 220.
Скуп шти на, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, раз

ре ша ва ди рек то ра, при че му ни је ду жна да на ве де раз ло ге за раз ре ше ње осим ако је то 
из ри чи то пред ви ђе но осни вач ким ак том или од лу ком скуп шти не.

На остав ку ди рек то ра дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу сход но се при ме њу ју 
од ред бе чла на 396. овог за ко на о остав ци ди рек то ра ак ци о нар ског дру штва. 

За сту па ње 

Члан 221.
Ди рек тор за сту па дру штво пре ма тре ћим ли ци ма у скла ду са осни вач ким ак том, 

од лу ка ма скуп шти не дру штва и упут стви ма над зор ног од бо ра, ако је упра вља ње дру
штвом дво дом но.

Ако дру штво има ви ше од јед ног ди рек то ра, сви ди рек то ри за сту па ју дру штво за јед
нич ки, ако осни вач ким ак том или од лу ком скуп шти не дру штва ни је дру га чи је од ре ђе но.

Не за ви сно од на чи на за сту па ња из ста ва 2. овог чла на, из ја ва во ље учи ње на пре ма 
јед ном ди рек то ру сма тра се да је ва ља но учи ње на пре ма дру штву.

Ако дру штво оста не без ди рек то ра, до име но ва ња ди рек то ра из ја ве во ље упу ће не 
би ло ком чла ну над зор ног од бо ра, ако по сто ји, од но сно би ло ком чла ну дру штва ако 
дру штво не ма над зор ни од бор, оба ве зу ју дру штво.

Дру штво сти че пра ва и пре у зи ма оба ве зе из по сло ва ко је у ње го во име за кљу чи 
ди рек тор не за ви сно од то га да ли је по сао из ри чи то за кљу чен у име дру штва или из 
окол но сти про из ла зи да је во ља уче сни ка у прав ном по слу би ла да се тај прав ни по сао 
за кљу чи у име дру штва. 

За сту па ње дру штва у спо ру са ди рек то ром 

Члан 222.
Ди рек тор не мо же из да ти пу но моћ је за за сту па ње ни ти за сту па ти дру штво у спо ру 

у ко јем је су прот на стра на он или са њим по ве за но ли це.
У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, пу но моћ је из да је скуп шти на. 

Не пот пун број ди рек то ра 

Члан 223.
Ако се број ди рек то ра ко ји дру штво за сту па ју по је ди нач но сма њи ис под бро ја ди

рек то ра ко ји је од ре ђен осни вач ким ак том или од лу ком скуп шти не, пре о ста ли ди рек то ри 
на ста вља ју да за сту па ју дру штво у окви ру сво јих овла шће ња.

Ако се број ди рек то ра ко ји има ју овла шће ње на за јед нич ко за сту па ње сма њи ис под 
бро ја ди рек то ра ко ји је од ре ђен осни вач ким ак том или од лу ком скуп шти не, пре о ста ли 
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ди рек то ри ду жни су да без од ла га ња о то ме оба ве сте скуп шти ну и над зор ни од бор, ако 
је упра вља ње дру штвом дво дом но.

У слу ча ју из ста ва 2. овог чла на, скуп шти на, од но сно над зор ни од бор ако је упра
вља ње дру штвом дво дом но, вр ши име но ва ње не до ста ју ћих ди рек то ра, а до тог име но
ва ња пре о ста ли ди рек то ри мо гу оба вља ти са мо хит не по сло ве, осим ако је осни вач ким 
ак том или од лу ком скуп шти не дру га чи је од ре ђе но. 

Во ђе ње по сло ва дру штва 

Члан 224.
Ди рек тор во ди по сло ве дру штва у скла ду са осни вач ким ак том и од лу ка ма скуп

шти не, као и са упут стви ма над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но.
Ако дру штво има ви ше од јед ног ди рек то ра, сви ди рек то ри во де по сло ве дру штва 

за јед нич ки, осим ако је осни вач ким ак том или од лу ком скуп шти не дру штва дру га чи је 
од ре ђе но.

Ако је осни вач ким ак том или од лу ком скуп шти не од ре ђе но да сва ки ди рек тор 
при ли ком во ђе ња по сло ва дру штва по сту па са мо стал но, ди рек тор не мо же пред у зе ти 
на ме ра ва ну рад њу ако се то ме про ти ви не ки од пре о ста лих ди рек то ра, али је овла шћен 
да у том по гле ду зах те ва упут ство скуп шти не дру штва, од но сно над зор ног од бо ра ако 
је упра вља ње дру штвом дво дом но.

У дру штву у ко ме је упра вља ње јед но дом но, ди рек то ри оба вља ју све по сло ве ко ји 
ни су у над ле жно сти скуп шти не.

У дру штву у ко ме је упра вља ње дво дом но, ди рек то ри оба вља ју све по сло ве ко ји 
ни су у над ле жно сти скуп шти не и над зор ног од бо ра. 

Од го вор ност за по слов не књи ге, фи нан сиј ске из ве шта је  
и во ђе ње еви ден ци је о од лу ка ма скуп шти не 

Члан 225.
Ди рек тор од го ва ра за уред но во ђе ње по слов них књи га дру штва.
Ди рек тор од го ва ра за тач ност фи нан сиј ских из ве шта ја дру штва.
Ди рек тор је у оба ве зи да во ди еви ден ци ју о свим до не тим од лу ка ма скуп шти не, у 

ко ју сва ки члан дру штва мо же из вр ши ти увид то ком рад ног вре ме на дру штва. 

Оба ве за из ве шта ва ња 

Члан 226.
На оба ве зу ди рек то ра да из ве шта ва скуп шти ну, од но сно над зор ни од бор ако је 

упра вља ње дру штвом дво дом но сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 399. овог за ко на.
Ди рек тор дру штва је ду жан да без од ла га ња оба ве сти сва ког чла на дру штва ко ји 

има удео ко ји пред ста вља нај ма ње 10% основ ног ка пи та ла од но сно над зор ни од бор ако 
је упра вља ње дру штвом дво дом но о на ста лим ван ред ним окол но сти ма ко је мо гу би ти 
од зна ча ја за ста ње или по сло ва ње дру штва. 

На кна да за рад ди рек то ра 

Члан 227.
На на кна ду за рад ди рек то ра сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 393. овог за ко на 

ко је уре ђу ју на кна ду за рад ди рек то ра ак ци о нар ског дру штва. 
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7.3. Над зор ни од бор 

Над ле жност и са став над зор ног од бо ра 
Члан 228.

Ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, дру штво има и над зор ни од бор, ко ји над
зи ре рад ди рек то ра.

На пи та ња ко мо же би ти члан над зор ног од бо ра и на са став над зор ног од бо ра 
сход но се при ме њу ју од ред бе чл. 432. и 433. овог за ко на о то ме ко мо же би ти члан и о 
са ста ву над зор ног од бо ра ак ци о нар ског дру штва. 

Име но ва ње чла но ва над зор ног од бо ра, тра ја ње ман да та и од но си с дру штвом 
Члан 229.

Члан над зор ног од бо ра мо ра да ис пу ња ва усло ве про пи са не овим за ко ном за ди
рек то ра ак ци о нар ског дру штва и не сме би ти за по слен у дру штву.

Пред сед ни ка и чла но ве над зор ног од бо ра би ра скуп шти на.
При ли ком осни ва ња дру штва пр ви пред сед ник и чла но ви над зор ног од бо ра мо гу 

се име но ва ти осни вач ким ак том.
На сва оста ла пи та ња ко ја се од но се на име но ва ње, тра ја ње ман да та и од но се са 

дру штвом чла но ва над зор ног од бо ра сход но се при ме њу ју од ред бе овог за ко на ко је се 
од но се на име но ва ње, тра ја ње ман да та и од но се са дру штвом чла но ва над зор ног од бо ра 
ак ци о нар ског дру штва.

Пред сед ник и чла но ви над зор ног од бо ра ре ги стру ју се у скла ду са за ко ном о ре
ги стра ци ји. 

На кна да за рад чла но ва над зор ног од бо ра 
Члан 230.

На пи та ња ко ја се од но се на од ре ђи ва ње на кна де за рад чла но ва над зор ног од бо ра 
сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 438. овог за ко на ко је се од но се на на кна ду за рад 
чла но ва над зор ног од бо ра ак ци о нар ског дру штва. 

Раз ре ше ње и остав ка чла но ва над зор ног од бо ра 
Члан 231.

На раз ре ше ње чла но ва над зор ног од бо ра од стра не скуп шти не и на под но ше ње 
остав ке чла но ва над зор ног од бо ра сход но се при ме њу ју од ред бе чл. 439. и 440. овог 
за ко на ко је се од но се на раз ре ше ње и остав ку чла но ва над зор ног од бо ра ак ци о нар ског 
дру штва. 

Де ло круг над зор ног од бо ра 
Члан 232.

Над зор ни од бор: 
1) од ре ђу је по слов ну стра те ги ју дру штва;
2) би ра и раз ре ша ва ди рек то ра и утвр ђу је на кна ду за ње гов рад, од но сно на че ла 

за утвр ђи ва ње те на кна де;
3) над зи ре рад ди рек то ра и усва ја из ве шта је ди рек то ра;
4) вр ши уну тра шњи над зор над по сло ва њем дру штва;
5) вр ши над зор над за ко ни то шћу по сло ва ња дру штва;
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6) уста но вља ва ра чу но вод стве не по ли ти ке дру штва и по ли ти ке упра вља ња ри зи
ци ма;

7) да је на лог ре ви зо ру за ис пи ти ва ње го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја дру штва;
8) пред ла же скуп шти ни из бор ре ви зо ра и на гра ду за ње гов рад;
9) кон тро ли ше пред лог рас по де ле до би ти и дру гих пла ћа ња чла но ви ма;
10) од лу чу је о по кре та њу по ступ ка и да ва њу пу но моћ ја за за сту па ње дру штва у 

спо ру са ди рек то ром;
11) вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не осни вач ким ак том и од лу ком скуп шти не.
Ако осни вач ким ак том или од лу ком скуп шти не ни је дру га чи је од ре ђе но, над зор ни 

од бор да је прет ход ну са гла сност за за кљу че ње сле де ћих по сло ва:
1) сти ца ње, оту ђе ње и оп те ре ће ње уде ла и ак ци ја ко је дру штво по се ду је у дру гим 

прав ним ли ци ма;
2) сти ца ње, оту ђе ње и оп те ре ће ње не по крет но сти, уко ли ко то не спа да у ре дов но 

по сло ва ње дру штва;
3) узи ма ње кре ди та, од но сно узи ма ње и да ва ње зај мо ва, да ва ње јем ста ва, га ран ци ја 

и обез бе ђе ња за оба ве зе тре ћих ли ца.
Пи та ња из над ле жно сти над зор ног од бо ра не мо гу се пре не ти на ди рек то ре дру

штва.
Над зор ни од бор од лу чу је о да ва њу одо бре ња у слу ча је ви ма по сто ја ња лич ног ин

те ре са ди рек то ра у скла ду са чла ном 66. овог за ко на. 

Под но ше ње го ди шњег из ве шта ја о по сло ва њу дру штва 

Члан 233.
Ако осни вач ким ак том ни је дру га чи је од ре ђе но, над зор ни од бор је ду жан да јед

ном го ди шње под не се скуп шти ни у пи са ној фор ми из ве штај о по сло ва њу дру штва и 
спро ве де ном над зо ру над ра дом ди рек то ра.

На оста ла пи та ња ко ја се од но се на под но ше ње из ве шта ја о по сло ва њу дру штва и 
го ди шњег кон со ли до ва ног из ве шта ја о по сло ва њу сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 
442. овог за ко на ко је се од но се на над зор ни од бор ак ци о нар ског дру штва. 

На чин ра да и сед ни це над зор ног од бо ра 

Члан 234.
На на чин ра да над зор ног од бо ра, са зи ва ње сед ни ца, при су ство ва ње сед ни ца ма, 

од лу чи ва ње и за пи сник о ра ду над зор ног од бо ра сход но се при ме њу ју од ред бе чл. 444. 
и 445. овог за ко на ко је се од но се на над зор ни од бор ак ци о нар ског дру штва. 

Од го вор ност чла но ва над зор ног од бо ра 

Члан 235.
На пи та ња ко ја се од но се на од го вор ност чла но ва над зор ног од бо ра сход но се при

ме њу ју од ред бе чла на 447. овог за ко на ко је се од но се на над зор ни од бор ак ци о нар ског 
дру штва. 

По себ на и ван ред на ре ви зи ја по зах те ву чла но ва дру штва 

Члан 236.
На пи та ња ко је се од но се на по себ ну и ван ред ну ре ви зи ју по зах те ву чла но ва дру

штва сход но се при ме њу ју од ред бе овог за ко на ко је се од но се на по себ ну и ван ред ну 
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ре ви зи ју по зах те ву ак ци о на ра ак ци о нар ског дру штва, осим ако је осни вач ким ак том 
дру га чи је од ре ђе но. 

8. Уну тра шњи над зор по сло ва ња 

Сход на при ме на 

Члан 237.
Дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу мо же уре ди ти на чин спро во ђе ња и ор га ни

за ци ју ра да уну тра шњег над зо ра по сло ва ња, сход ном при ме ном од ре да ба о уну тра шњем 
над зо ру по сло ва ња код ак ци о нар ских дру шта ва. 

9. Пре ста нак дру штва 

На чин пре стан ка 

Члан 238.
Дру штво пре ста је да по сто ји бри са њем из ре ги стра при вред них су бје ка та, по 

осно ву:
1) спро ве де ног по ступ ка ли кви да ци је или при нуд не ли кви да ци је у скла ду са овим 

за ко ном;
2) спро ве де ног по ступ ка сте ча ја у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је сте чај;
3) ста ту сне про ме не ко ја има за по сле ди цу пре ста нак дру штва.

Пре ста нак дру штва на зах тев чла на дру штва

Члан 239.
На пре ста нак дру штва и дру ге ме ре на зах тев чла на дру штва сход но се при ме њу ју 

од ред бе чла на 469. овог за ко на о пре стан ку ак ци о нар ског дру штва и дру гим ме ра ма ко је 
од ре ђу је суд на зах тев ма њин ских ак ци о на ра.

10. Ак ти и до ку мен ти дру штва

Оба ве за чу ва ња ака та и до ку ме на та

Члан 240.
Дру штво чу ва сле де ће ак те и до ку мен та:
1) осни вач ки акт;
2) ре ше ње о ре ги стра ци ји осни ва ња дру штва;
3) оп ште ак те дру штва;
4) за пи сни ке са сед ни ца скуп шти не и од лу ке скуп шти не;
5) акт о обра зо ва њу сва ког огран ка или дру гог ор га ни за ци о ног де ла дру штва;
6) до ку мен та ко ја до ка зу ју сво ји ну и дру га имо вин ска пра ва дру штва;
7) за пи сни ке са сед ни ца над зор ног од бо ра, ако је упра вља ње дру штвом дво дом но;
8) из ве шта је ди рек то ра и над зор ног од бо ра дру штва, ако је упра вља ње дру штвом 

дво дом но;
9) еви ден ци ју о адре са ма ди рек то ра и чла но ва над зор ног од бо ра;
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10) еви ден ци ју о адре са ма чла но ва дру штва;
11) уго во ре ко је су ди рек то ри, чла но ви над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру

штвом дво дом но и чла но ви дру штва, или са њи ма по ве за на ли ца у сми слу овог за ко на, 
за кљу чи ли са дру штвом.

Дру штво је ду жно је да до ку мен та и ак те из ста ва 1. овог чла на чу ва у свом се ди шту 
или на дру гом ме сту ко је је по зна то и до ступ но свим чла но ви ма дру штва.

До ку мен та и ак те из ста ва 1. тач. 1) до 7) и 11) овог чла на дру штво чу ва трај но, а 
оста ла до ку мен та и ак те из ста ва 1. овог чла на нај ма ње пет го ди на, на кон че га се чу ва ју 
у скла ду са про пи си ма о ар хив ској гра ђи.

При ступ ак ти ма и до ку мен ти ма дру штва

Члан 241.
Ди рек тор је у оба ве зи да до ку мен те и ак те из чла на 240. овог за ко на, фи нан сиј ске 

из ве шта је дру штва, као и дру га до ку мен та ве за на за по сло ва ње дру штва или за оства
ри ва ње пра ва чла но ва дру штва, ста ви на рас по ла га ње сва ком чла ну дру штва, као и 
ра ни јем чла ну дру штва за пе ри од у ко јем је био члан дру штва, на ње гов пи са ни зах тев, 
ра ди вр ше ња уви да и ко пи ра ња о свом тро шку, то ком рад ног вре ме на. 

Пра во на ин фор ми са ње 

Члан 242.
Сва ки ди рек тор је ду жан да без од ла га ња оба ве сти сва ког чла на дру штва о ре ле

вант ним чи ње ни ца ма ве за ним за по сло ва ње дру штва или за оства ри ва ње пра ва чла но ва 
дру штва.

Сва ки члан дру штва ду жан је да по са зна њу о чи ње ни ца ма из ста ва 1. овог чла на 
оба ве сти ди рек то ра без од ла га ња.

Ли ца из ст. 1. и 2. овог чла на од го ва ра ју дру штву од но сно чла но ви ма дру штва за 
ште ту ко ја на ста не услед не по сту па ња по од ред ба ма ст. 1. и 2. овог чла на.

Сва ки члан дру штва има пра во да му ди рек тор на ње гов пи са ни зах тев и о ње го вом 
тро шку без од ла га ња, а нај ка сни је у ро ку од осам да на од да на при је ма зах те ва, до ста ви 
ко пи ју сва ке до не те од лу ке скуп шти не. 

Ус кра ћи ва ње пра ва на при ступ ак ти ма и до ку мен ти ма дру штва  
и пра ва на ин фор ми са ње 

Члан 243.
Чла ну дру штва ди рек тор мо же ус кра ти ти пра во из чл. 241. и 242. овог за ко на ако:
1) по сто ји оправ да на бо ја зан да би ово пра во би ло ис ко ри шће но за свр хе су прот не 

ин те ре си ма дру штва, од но сно за свр ху ко ја ни је у ве зи са ње го вим члан ством у дру штву;
2) би ти ме дру штву или ње го вом по ве за ном дру штву мо гла би ти при чи ње на знат на 

ште та. 

При ступ ак ти ма и до ку мен ти ма по од лу ци су да 

Члан 244.
Ако ди рек тор дру штва про пу сти да по сту пи по зах те ву из чла на 241. овог за ко на 

у ро ку од пет да на од да на при је ма зах те ва, под но си лац зах те ва има пра во да тра жи да 
суд у ван пар нич ном по ступ ку на ло жи дру штву да по сту пи по ње го вом зах те ву.
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По сту пак из ста ва 1. овог чла на је хи тан и суд је ду жан да од лу ку по зах те ву до не се 
у ро ку од осам да на од да на при је ма зах те ва. 

ГЛА ВА IV

АК ЦИ О НАР СКО ДРУ ШТВО 

1. Основ на пра ви ла 

По јам и од го вор ност за оба ве зе 

Члан 245.
Ак ци о нар ско дру штво је дру штво чи ји је основ ни ка пи тал по де љен на ак ци је ко је 

има је дан или ви ше ак ци о на ра ко ји не од го ва ра ју за оба ве зе дру штва, осим у слу ча ју 
из чла на 18. овог за ко на. 

Ак ци о нар ско дру штво од го ва ра за сво је оба ве зе це ло куп ном имо ви ном. 

Ста тут 

Члан 246.
Ста тут ак ци о нар ског дру штва са др жи на ро чи то:
1) по слов но име и се ди ште дру штва;
2) пре те жну де лат ност дру штва; 
3) по дат ке о ви си ни упи са ног и упла ће ног основ ног ка пи та ла, као и по дат ке о бро ју 

и укуп ној но ми нал ној вред но сти одо бре них ак ци ја, ако по сто је;
4) бит не еле мен те из да тих ак ци ја сва ке вр сте и кла се у скла ду са за ко ном ко јим се 

уре ђу је тр жи ште ка пи та ла, а код ак ци ја ко је не ма ју но ми нал ну вред ност и из нос де ла 
основ ног ка пи та ла за ко ји су оне из да те, од но сно ра чу но вод стве ну вред ност, укљу чу ју ћи 
и евен ту ал не оба ве зе, огра ни че ња и при ви ле ги је ве за не за сва ку кла су ак ци ја; 

5) вр сте и кла се ак ци ја и дру гих хар ти ја од вред но сти ко је је дру штво овла шће но 
да из да;

6) по себ не усло ви за пре нос ак ци ја, ако по сто је;
7) по сту пак са зи ва ња скуп шти не;
8) од ре ђи ва ње ор га на дру штва и њи хо вог де ло кру га, бро ја њи хо вих чла но ва, бли же 

уре ђи ва ње на чи на име но ва ња и опо зи ва тих чла но ва, као и на чи на од лу чи ва ња тих ор
га на;

9) дру га пи та ња за ко ја је овим или по себ ним за ко ном од ре ђе но да их са др жи ста
тут ак ци о нар ског дру штва.

Дру штво је ду жно да нај ма ње јед ном го ди шње из вр ши из ме не и до пу не ста ту та 
ра ди ускла ђи ва ња по да та ка из ста ва 1. тач. 3) и 4) овог чла на, ако је у прет ход ној го ди ни 
до шло до про ме не тих по да та ка. 

До но ше ње ста ту та и ње го вих из ме на и до пу на 

Члан 247.
Ста тут, као и ње го ве из ме не и до пу не, до но си скуп шти на обич ном ве ћи ном гла со ва 

свих ак ци о на ра са пра вом гла са, осим ако је ве ћа ве ћи на пред ви ђе на ста ту том.
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Пр ви ста тут дру штва до но се ак ци о на ри ко ји осни ва ју дру штво, и мо же по ред еле
ме на та из чла на 246. са др жа ти и од ред бу ко јом се име ну ју ди рек то ри, од но сно чла но ви 
над зор ног од бо ра. 

2. Ак ци је и дру ге хар ти је од вред но сти 

Оп шта пра ви ла 

Члан 248.
Ак ци је ко је из да је дру штво из да ју се у де ма те ри ја ли зо ва ној фор ми и гла се на име, 

а на ре ги стра ци ју у Цен трал ном ре ги стру, де поу и кли рин гу хар ти ја од вред но сти (у 
да љем тек сту: Цен трал ни ре ги стар) њи хо вог из да ва ња, за ко ни тих има ла ца, пре но са 
ак ци ја, пре но са пра ва из ак ци ја, огра ни че ња пра ва из ак ци ја и упис пра ва тре ћих ли ца 
на ак ци ја ма при ме њу ју се од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла. 

Ак ци ја је не де љи ва. 
Ста ту том ак ци о нар ског дру штва утвр ђу ју се вр сте и кла се ак ци ја, као и вр сте и 

бит ни еле мен ти дру гих хар ти ја од вред но сти, ко је дру штво мо же из да ва ти.
Од лу ка о из да ва њу ак ци ја, од но сно дру гих хар ти ја од вред но сти мо ра да са др жи 

све њи хо ве бит не еле мен те у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла.
Из да ва ње ак ци ја и дру гих хар ти ја од вред но сти јав ном по ну дом вр ши се у скла ду 

са овим за ко ном и за ко ном ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла. 

Је дин стве на еви ден ци ја ак ци о на ра 

Члан 249.
Ак ци о на ром се у од но су пре ма ак ци о нар ском дру штву и тре ћим ли ци ма сма тра 

ли це ко је је као за ко ни ти има лац ак ци је упи са но у Цен трал ни ре ги стар, а дан упи са у 
Цен трал ни ре ги стар је сте дан сти ца ња ак ци је. 

Цен трал ни ре ги стар је ду жан да ак ци о на ру на ње гов зах тев, нај ка сни је на ред ног 
рад ног да на од да на под но ше ња зах те ва у скла ду са пра ви ли ма по сло ва ња Цен трал ног 
ре ги стра, из да по твр ду о ак ци ја ма чи ји је он за ко ни ти има лац, са свим по да ци ма у ве зи 
са тим ак ци ја ма о ко ји ма еви ден ци ју во ди Цен трал ни ре ги стар.

На из да ва ње до ка за о вла сни штву над ак ци ја ма при ме њу ју се про пи си ко ји ма се 
уре ђу је тр жи ште ка пи та ла. 

Вр сте и кла се ак ци ја 

Члан 250.
Ак ци о нар ско дру штво мо же из да ва ти сле де ће вр сте ак ци ја: обич не и пре фе рен

ци јал не ак ци је.
У окви ру сва ке вр сте ак ци ја, ак ци је ко је да ју иста пра ва чи не јед ну кла су ак ци ја.
Све обич не ак ци је чи не увек јед ну кла су ак ци ја.
Дру штво мо же из да ва ти ак ци је са или без но ми нал не вред но сти.
Ако дру штво из да је ак ци је са но ми нал ном вред но шћу, све ак ци је исте кла се мо

ра ју има ти исту но ми нал ну вред ност, а ако из да је ак ци је без но ми нал не вред но сти, све 
ак ци је дру штва мо ра ју би ти без но ми нал не вред но сти. 
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Обич не ак ци је 

Члан 251.
Обич на ак ци ја је ак ци ја ко ја има о цу да је:
1) пра во уче шћа и гла са ња на скуп шти ни, та ко да јед на ак ци ја увек да је пра во на 

је дан глас;
2) пра во на ис пла ту ди ви ден де;
3) пра во уче шћа у рас по де ли ли кви да ци о ног остат ка или сте чај не ма се у скла ду 

са за ко ном ко јим се уре ђу је сте чај; 
4) пра во пре чег сти ца ња обич них ак ци ја, и дру гих фи нан сиј ских ин стру ме на та 

за мен љи вих за обич не ак ци је, из но вих еми си ја;
5) дру га пра ва у скла ду са овим за ко ном и ста ту том.
Обич не ак ци је не мо гу се пре тво ри ти у пре фе рен ци јал не ак ци је или дру ге фи нан

сиј ске ин стру мен те. 

Де ли мич но упла ће не ак ци је 

Члан 252.
Де ли мич но упла ће не ак ци је у сми слу овог за ко на су обич не ак ци је по осно ву ко

јих ак ци о нар ни је из вр шио у це ло сти оба ве зу упла те од но сно уно са уло га у дру штво.
Ак ци о нар вр ши пра ва по осно ву де ли мич но упла ће них ак ци ја сра змер но упла ће

ном, од но сно уне том уло гу, ако ста ту том ни је дру га чи је од ре ђе но.
Ак ци о нар де ли мич но упла ће них ак ци ја јав ног ак ци о нар ског дру штва не мо же, пре 

упла те од но сно уно са уло га по осно ву тих ак ци ја у це ло сти у дру штво:
1) те ак ци је пре но си ти или њи ма на би ло ко ји на чин рас по ла га ти;
2) оства ри ва ти пра во гла са по осно ву тих ак ци ја. 

Пре фе рен ци јал не ак ци је 

Члан 253.
Пре фе рен ци јал на ак ци ја је ак ци ја ко ја има о цу да је јед но или ви ше по вла шће них 

пра ва утвр ђе них ста ту том и од лу ком о из да ва њу, као што су:
1) пра во на ди ви ден ду у уна пред утвр ђе ном нов ча ном из но су или у про цен ту од 

ње не но ми нал не вред но сти, ко ја се ис пла ћу је при о ри тет но у од но су на има о це обич
них ак ци ја;

2) пра во да му се не ис пла ће на ди ви ден да из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на ку му ли ра 
и ис пла ти пре ис пла те ди ви ден ди има о ци ма обич них ак ци ја (ку му ла тив на пре фе рен
ци јал на ак ци ја);

3) пра во да пар ти ци пи ра у ди ви ден ди ко ја при па да има о ци ма обич них ак ци ја, у 
свим слу ча је ви ма ис пла те ди ви ден де има о ци ма обич них ак ци ја или по ис пу ње њу од
ре ђе них усло ва (пар ти ци па тив на пре фе рен ци јал на ак ци ја);

4) пра во пр вен ства на пла те из ли кви да ци о ног остат ка или сте чај не ма се у од но су 
на има о це обич них ак ци ја;

5) пра во пре тва ра ња тих ак ци ја у обич не ак ци је или у дру гу кла су пре фе рен ци јал
них ак ци ја (за мен љи ве пре фе рен ци јал не ак ци је);

6) пра во про да је тих ак ци ја ак ци о нар ском дру штву по уна пред утвр ђе ној це ни или 
под дру гим усло ви ма.

Укуп на но ми нал на вред ност из да тих и одо бре них пре фе рен ци јал них ак ци ја не 
мо же би ти ве ћа од 50% основ ног ка пи та ла дру штва.
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Ак ци о нар са пре фе рен ци јал ним ак ци ја ма има пра во уче шћа у ра ду скуп шти не, без 
пра ва гла са, ако овим за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

Ак ци о нар са пре фе рен ци јал ним ак ци ја ма има пра во пре чег сти ца ња ак ци ја исте 
кла се из но вих еми си ја.

Ак ци о нар са пре фе рен ци јал ним ак ци ја ма има иста пра ва као и ак ци о нар са обич
ним ак ци ја ма у по гле ду при сту па ак ти ма и до ку мен ти ма дру штва из чл. 465. и 466. 
овог за ко на. 

Пре фе рен ци јал не ак ци је са пра вом от ку па од стра не дру штва 

Члан 254.
Од лу ком скуп шти не о из да ва њу пре фе рен ци јал них ак ци ја мо же се пред ви де ти да 

дру штво има оба ве зу и/или пра во на њи хов от куп под усло ви ма из те од лу ке, ако су из
да ва ње ова квих ак ци ја и усло ви и на чин спро во ђе ња њи хо вог от ку па утвр ђе ни ста ту том.

Дру штво мо же от ку пи ти ак ци је из ста ва 1. овог чла на под сле де ћим усло ви ма:
1) да су ак ци је у це ло сти упла ће не;
2) да се ис пла та це не за ак ци је вр ши ис кљу чи во из ре зер ви фор ми ра них за ове 

на ме не;
3) да је ис пу њен услов из чла на 282. став 2. тач ка 2) овог за ко на. 

Пра во гла са ак ци о на ра са пре фе рен ци јал ним ак ци ја ма 

Члан 255.
Ак ци о на ри са пре фе рен ци јал ним ак ци ја ма има ју и пра во јед ног гла са по ак ци ји 

на би ло ко јој скуп шти ни ак ци о на ра у окви ру сво је кла се ак ци ја о сле де ћим пи та њи ма:
1) по ве ћа њу или сма ње њу укуп ног бро ја одо бре них ак ци ја те кла се;
2) из ме ни би ло ког по вла шће ног пра ва ак ци ја те кла се;
3) утвр ђи ва њу пра ва има ла ца би ло ко јих дру гих хар ти ја од вред но сти дру штва на 

за ме ну или кон вер зи ју њи хо вих хар ти ја од вред но сти у ак ци је те кла се;
4) по де ли или спа ја њу ак ци ја те кла се или њи хо вој за ме ни за ак ци је дру ге кла се;
5) но вој еми си ји исте кла се пре фе рен ци јал них ак ци ја, или из да ва њу но ве кла се 

ак ци ја ко је да ју ве ћа пра ва у од но су на пра ва ко ја да ју ак ци је те кла се, или из ме ни пра ва 
из ак ци ја дру ге кла се та ко да да ју јед на ка или ве ћа пра ва у од но су на пра ва ко ја да ју 
ак ци је те кла се;

6) огра ни че њу или ис кљу че њу по сто је ћег пра ва пре чег упи са ак ци ја те кла се;
7) огра ни че њу или ис кљу че њу по сто је ћег пра ва гла са из ак ци ја те кла се ако је то 

пра во утвр ђе но ста ту том у скла ду са ста вом 2. овог чла на.
Ста ту том ак ци о нар ског дру штва мо же се од ре ди ти да ак ци о на ри са пре фе рен ци

јал ним ак ци ја ма ко је се мо гу за ме ни ти за обич не ак ци је има ју пра во гла са за јед но са 
ак ци о на ри ма ко ји има ју обич не ак ци је, о свим или о од ре ђе ним пи та њи ма, ка да има ју 
број гла со ва јед нак бро ју гла со ва обич них ак ци ја у ко је се мо гу пре тво ри ти.

Ста ту том ак ци о нар ског дру штва мо же се од ре ди ти да ак ци о на ри са пре фе рен ци
јал ним ак ци ја ма има ју пра во гла са за јед но са ак ци о на ри ма ко ји има ју обич не ак ци је ако 
ди ви ден да ко ја им при па да по од лу ци скуп шти не ни је ис пла ће на, до ис пла те те ди ви
ден де, сра змер но уче шћу тих пре фе рен ци јал них ак ци ја у основ ном ка пи та лу дру штва. 
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Ак ци је са ви ше вла сни ка 

Члан 256.
Ак ци ја мо же при па да ти ве ћем бро ју ли ца (у да љем тек сту: су вла сни ци ак ци је).
Су вла сни штво на ак ци ји сти че се на осно ву:
1) за ко на (на сле ђи ва ње и слич но);
2) уго во ра (по клон, ку по про да ја иде ал ног де ла ак ци је и слич но);
3) ста ту сних про ме на дру штва.
Су вла сни ци ак ци је сма тра ју се јед ним ак ци о на ром у од но су пре ма дру штву и со

ли дар но су од го вор ни пре ма дру штву за оба ве зе ко је има ју по осно ву ак ци је.
Су вла сни ци ак ци је оства ру ју пра во гла са и пра во на при ступ ак ти ма и до ку мен ти ма 

дру штва из чла на 464. овог за ко на са мо пре ко за јед нич ког пу но моћ ни ка ко ји се од ре ђу је 
спо ра зу мом свих су вла сни ка.

Пот пи си су вла сни ка на спо ра зу му из ста ва 4. овог чла на ове ра ва ју се у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу је ове ра пот пи са. 

Су вла сни ци ак ци је о од ре ђи ва њу за јед нич ког пу но моћ ни ка оба ве шта ва ју дру штво 
и упи су ју за јед нич ког пу но моћ ни ка у Цен трал ни ре ги стар. 

Прав не рад ње пред у зе те пре ма за јед нич ком пу но моћ ни ку има ју деј ство као да су 
пред у зе те пре ма свим су вла сни ци ма.

До да на упи са за јед нич ког пу но моћ ни ка у Цен трал ни ре ги стар:
1) прав не рад ње ко је су пред у зе те пре ма јед ном су вла сни ку има ју деј ство пре ма 

свим су вла сни ци ма;
2) ак ци ја на ко јој по сто ји су вла сни штво не да је пра во гла са и не ће се ра чу на ти у 

кво рум за одр жа ва ње скуп шти не. 

По де ла и спа ја ње ак ци ја 

Члан 257.
Ак ци о нар ско дру штво мо же од лу ком скуп шти не:
1) сва ку ак ци ју јед не кла се по де ли ти на две или ви ше ак ци ја те кла се, уз исто вре

ме но сма ње ње њи хо ве но ми нал не вред но сти та ко да основ ни ка пи тал дру штва оста не 
не про ме њен;

2) спо ји ти две или ви ше ак ци ја јед не кла се у јед ну ак ци ју те кла се, уз исто вре
ме но по ве ћа ње ње не но ми нал не вред но сти та ко да основ ни ка пи тал дру штва оста не 
не про ме њен.

Дру штво је у оба ве зи да у слу ча ју по де ле или спа ја ња ак ци ја исто вре ме но из ме ни 
ста тут.

Ако би као ре зул тат спа ја ња или по де ле ак ци ја по је ди ним ак ци о на ри ма пре о стао 
део ак ци је, ти ак ци о на ри има ју пра во да од дру штва пи са ним пу тем у ро ку од 30 да на 
од да на до но ше ња од лу ке из ста ва 1. овог чла на зах те ва ју да до ку пе не до ста ју ћи део 
ак ци је ка ко би сте кли јед ну це лу ак ци ју или да бу ду ис пла ће ни од стра не дру штва за 
део ак ци је ко ји би им пре о стао.

Ако је ак ци о нар зах те вао да до ку пи не до ста ју ћи део ак ци је ка ко би сте као јед ну 
це лу ак ци ју, у оба ве зи је да у ро ку из ста ва 3. овог чла на упла ти дру штву тр жи шну 
вред ност не до ста ју ћег де ла ак ци је.

Ако је ак ци о нар зах те вао да бу де ис пла ћен од стра не дру штва за део ак ци је ко ји би 
му пре о стао, дру штво је у оба ве зи да му у да љем ро ку од 30 да на од да на при је ма тог 
зах те ва ис пла ти тај део ак ци је по тр жи шној вред но сти.

Тр жи шна вред ност из ст. 4. и 5. утвр ђу је се у скла ду са од ред ба ма чла на 259. став 
1. и став 2. тач ка 1) овог за ко на.
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Ако у слу ча ју из ста ва 3. овог чла на до ла зи до по ве ћа ња основ ног ка пи та ла, од но сно 
до сма ње ња основ ног ка пи та ла, а ко је у оба слу ча ја не пре ла зи 1% основ ног ка пи та ла, 
дру штво ни је у оба ве зи да при ме ни од ред бе овог за ко на о по ве ћа њу, од но сно сма ње њу 
основ ног ка пи та ла, осим од ре да ба о ре ги стра ци ји тих про ме на у скла ду са за ко ном о 
ре ги стра ци ји. 

Ако је дру штво из да ло фи нан сиј ске ин стру мен те ко ји се мо гу за ме ни ти за обич не 
ак ци је, у слу ча ју из ста ва 1. овог чла на у оба ве зи је да исто вре ме но до не се и од лу ку, 
од но сно пре ду зме дру гу рад њу ко ја ће обез бе ди ти да пра ва има ла ца тих фи нан сиј ских 
ин стру ме на та оста ну не про ме ње на.

Ако дру штво не по сту пи у скла ду са ста вом 8. овог чла на, сва ки има лац фи нан сиј
ског ин стру мен та мо же ту жбом над ле жном су ду тра жи ти да се од лу ка из ста ва 1. овог 
чла на ста ви ван сна ге.

Ту жба из ста ва 9. овог чла на мо же се под не ти у ро ку од 30 да на од да на до но ше ња 
од лу ке из ста ва 1. овог чла на.

Од ред бе овог чла на сход но се при ме њу ју и на ак ци је без но ми нал не вред но сти. 

Но ми нал на вред ност ак ци ја 

Члан 258.
Но ми нал на вред ност ак ци је је вред ност ко ја је као та ква утвр ђе на од лу ком о из

да ва њу ак ци ја.
Све ак ци је исте кла се има ју исту но ми нал ну вред ност.
Но ми нал на вред ност јед не ак ци је не мо же би ти ни жа од 100 ди на ра.
Но ми нал на вред ност пре фе рен ци јал них ак ци ја дру штва не мо же би ти ни жа од 

но ми нал не вред но сти обич них ак ци ја тог дру штва. 

Утвр ђи ва ње тр жи шне вред но сти ак ци ја 

Члан 259.
Тр жи шна вред ност ак ци ја јав ног ак ци о нар ског дру штва утвр ђу је се као пон де ри

са на про сеч на це на оства ре на на ре гу ли са ном тр жи шту ка пи та ла, од но сно мул ти ла те
рал ној тр го вач кој плат фор ми, у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла, у 
пе ри о ду од шест ме се ци ко ји прет хо ди да ну до но ше ња од лу ке ко јом се утвр ђу је тр жи шна 
вред ност ак ци ја, под усло вом да је у том пе ри о ду оства ре ни обим про ме та ак ци ја ма те 
кла се на тр жи шту ка пи та ла пред ста вљао нај ма ње 0,5% укуп ног бро ја из да тих ак ци ја 
те кла се, и да је нај ма ње у три ме се ца тог пе ри о да оства ре ни обим про ме та из но сио 
нај ма ње 0,05% укуп ног бро ја из да тих ак ци ја те кла се на ме сеч ном ни воу.

Из у зет но, тр жи шна вред ност ак ци ја јав ног ак ци о нар ског дру штва мо же се утвр
ди ти пу тем про це не у скла ду са чла ном 51. овог за ко на под усло вом да та ко утвр ђе ну 
тр жи шну це ну при хва ти скуп шти на на осно ву обра зло же ног пред ло га од бо ра ди рек то ра, 
од но сно над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но у ко ме се мо ра на ве сти 
и вред ност тих ак ци ја утвр ђе на у скла ду са ста вом 1. овог чла на. 

Тр жи шна вред ност ак ци ја јав ног ак ци о нар ског дру штва утвр ђу је се пу тем про це не 
у скла ду са чла ном 51. овог за ко на ако је ис пу њен је дан од сле де ћих усло ва:

1) ако ни је оства рен обим про ме та из ста ва 1. овог чла на;
2) у слу ча ју из да ва ња ак ци ја но ве кла се.
Тр жи шна вред ност ак ци ја утвр ђе на у скла ду са ста вом 1. овог чла на, од но сно про

це на вред но сти из ста ва 2. овог чла на ва же три ме се ца од да на утвр ђи ва ња тр жи шне 
вред но сти, од но сно од да на на ко ји је про це на из вр ше на, и у оба слу ча ја мо ра ју би ти 
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ва же ће на дан до но ше ња од го ва ра ју ће од лу ке скуп шти не ако се тр жи шна вред ност 
утвр ђу је за по тре бе до но ше ња те од лу ке.

Тр жи шна вред ност ак ци ја дру штва ко је ни је јав но ак ци о нар ско дру штво утвр ђу је 
се у скла ду са ст. 2. и 3. овог чла на. 

Еми си о на це на ак ци ја 

Члан 260.
Еми си о на це на је вред ност по ко јој се из да ју ак ци је и утвр ђу је се од лу ком о из да

ва њу ак ци ја.
Од лу ку из ста ва 1. овог чла на до но си скуп шти на, осим у слу ча ју из да ва ња одо бре

них ак ци ја у скла ду са чла ном 313. овог за ко на ка да ту од лу ку до но си од бор ди рек то ра, 
од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но.

Ако од лу ку из ста ва 1. овог чла на до но си скуп шти на, том од лу ком мо же се утвр
ди ти ра спон еми си о не це не уз овла шће ње од бо ру ди рек то ра, од но сно над зор ном од бо ру 
ако је упра вља ње дру штвом дво дом но да по себ ном од лу ком утвр ди еми си о ну це ну у 
окви ру тог ра спо на. 

Еми си о на це на не мо же би ти ни жа од тр жи шне вред но сти утвр ђе не у скла ду са 
чла ном 259. овог за ко на, осим у слу ча ју ка да се ак ци је из да ју у по ступ ку јав не по ну де у 
сми слу за ко на ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла ко јом ак ци о нар ско дру штво по ста је 
јав но ак ци о нар ско дру штво.

Еми си о на це на не мо же би ти ни жа од но ми нал не вред но сти ак ци је, од но сно ра чу
но вод стве не вред но сти код ак ци ја без но ми нал не вред но сти.

Ка да је еми си о на це на по ко јој се из да ју ак ци је ве ћа од њи хо ве но ми нал не или ра чу
но вод стве не вред но сти, раз ли ка из ме ђу те две вред но сти пред ста вља еми си о ну пре ми ју.

Дру штво мо же од лу ком о еми си ји од ре ди ти и по пуст на еми си о ну це ну, с тим да 
це на са по пу стом не мо же би ти ма ња од но ми нал не вред но сти ак ци је, од но сно од ра
чу но вод стве не вред но сти код ак ци ја без но ми нал не вред но сти:

1) код јав не по ну де, ин ве сти ци о ном дру штву ко је пру жа услу ге по кро ви тељ ства у 
по ступ ку те јав не по ну де ак ци ја са оба ве зом от ку па у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је 
тр жи ште ка пи та ла;

2) код по ну де ко ја ни је јав на по ну да, по сто је ћим ак ци о на ри ма ра ди оства ри ва ња 
пра ва пре чег упи са из чла на 277. овог за ко на, ако ста ту том ни је ис кљу че на мо гућ ност 
оства ри ва ња овог пра ва под по вла шће ним усло ви ма, при че му тај по пуст не мо же би ти 
ве ћи од 10% еми си о не це не. 

Пре нос ак ци ја и пра ва из ак ци ја 

Члан 261.
Ак ци је се мо гу сло бод но пре но си ти, осим ако је ста ту том пре нос ак ци ја огра ни

чен пра вом пре че ку по ви не оста лих ак ци о на ра или прет ход ном са гла сно шћу дру штва.
Пре нос ак ци ја у дру штви ма ко ја ни су јав на ак ци о нар ска дру штва вр ши се уго во

ром ко ји се за кљу чу је у пи са ној фор ми и ове ра ва у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
ове ра пот пи са.

Пре нос ак ци ја у јав ним ак ци о нар ским дру штви ма вр ши се у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла.

Пра ва ко ја ак ци о на ру да ју ак ци је од ре ђе не кла се (у да љем тек сту: пра ва из ак ци ја), 
осим пра ва гла са, мо гу се сло бод но пре но си ти.
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Ста ту том или од лу ком о из да ва њу ак ци ја мо же се пре нос пра ва из ак ци ја огра ни
чи ти или уки ну ти.

Пре нос ак ци ја и пра ва из ак ци ја јав ног ак ци о нар ског дру штва не мо же се огра
ни чи ти.

На огра ни че ња у пре но су ак ци ја из ста ва 1. овог чла на сход но се при ме њу ју од ред бе 
овог за ко на ко је се од но се на огра ни че ња у пре но су уде ла код дру штва са огра ни че ном 
од го вор но шћу. 

За мен љи ве об ве зни це и ва ран ти 

Члан 262.
За мен љи ве об ве зни це су об ве зни це ко је има о цу, под усло ви ма утвр ђе ним од лу ком 

о из да ва њу, да ју пра во на за ме ну за обич не ак ци је дру штва. 
Ва ран ти су, у сми слу овог за ко на, хар ти је од вред но сти ко је њи хо вом има о цу да ју 

пра во на сти ца ње од ре ђе ног бро ја ак ци ја од ре ђе не вр сте и кла се по од ре ђе ној це ни, 
од ре ђе ног да на или у од ре ђе ном пе ри о ду.

За мен љи ве об ве зни це и ва ран ти ко ји да ју пра во на сти ца ње обич них ак ци ја не 
мо гу се из да ти ако број обич них ак ци ја на ко је да ју пра во, за јед но са укуп ним бро јем 
обич них ак ци ја на ко је да ју пра во већ из да те за мен љи ве об ве зни це и ва ран ти, пре ла зи 
уку пан број одо бре них обич них ак ци ја.

Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, за мен љи ве об ве зни це и ва ран ти мо гу се из да ти 
и ако број обич них ак ци ја на ко је да ју пра во, за јед но са укуп ним бро јем обич них ак
ци ја на ко је да ју пра во већ из да те за мен љи ве об ве зни це и ва ран ти, пре ла зи уку пан број 
одо бре них обич них ак ци ја, ако је за ту раз ли ку скуп шти на до не ла од лу ку о услов ном 
по ве ћа њу основ ног ка пи та ла.

Од ред бе ст. 3. и 4. овог чла на сход но се при ме њу ју на ва ран те ко ји да ју пра во на 
сти ца ње пре фе рен ци јал них ак ци ја. 

Од лу ку о из да ва њу за мен љи вих об ве зни ца или ва ра на та до но си скуп шти на.
За мен љи ве об ве зни це и ва ран ти мо гу се упи са ти са мо пу тем нов ча ног уло га. 
Пра во пре чег упи са за мен љи вих об ве зни ца има ју ак ци о на ри са обич ним ак ци ја ма. 
Пра во пре чег упи са ва ра на та има ју ак ци о на ри кла се ак ци ја на чи је сти ца ње ти 

ва ран ти да ју пра во.
Од ред бе чла на 277. овог за ко на ко је уре ђу ју оства ри ва ње пра ва пре чег упи са ак

ци ја сход но се при ме њу ју и на оства ри ва ње пра ва пре чег упи са за мен љи вих об ве зни ца 
и ва ра на та. 

Еми си о на це на за мен љи вих об ве зни ца и ва ра на та 

Члан 263.
Еми си о на це на за мен љи вих об ве зни ца и ва ра на та је вред ност по ко јој се из да ју 

за мен љи ве об ве зни це и ва ран ти и утвр ђу је се од лу ком о њи хо вом из да ва њу.
Од лу ку из ста ва 1. овог чла на до но си скуп шти на, с тим што се том од лу ком мо же 

утвр ди ти ра спон еми си о не це не уз овла шће ње од бо ру ди рек то ра, од но сно над зор ном 
од бо ру ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, да по себ ном од лу ком утвр ди еми си о ну 
це ну у окви ру тог ра спо на.

Еми си о на це на за мен љи вих об ве зни ца не мо же би ти ма ња од:
1) но ми нал не вред но сти ак ци ја за ко је се мо гу за ме ни ти, од но сно у слу ча ју ак ци ја 

без но ми нал не вред но сти њи хо ве ра чу но вод стве не вред но сти;
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2) тр жи шне вред но сти ак ци ја за ко је се мо гу за ме ни ти, а ко ја се утвр ђу је у скла ду 
са чла ном 259. овог за ко на. 

3. Осни ва ње дру штва 

Осни вач ки акт и пр ви ста тут дру штва 

Члан 264.
Ак ци о на ри ко ји осни ва ју дру штво пот пи су ју осни вач ки акт дру штва.
Пот пи си на осни вач ком ак ту ове ра ва ју се у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 

ове ра пот пи са.
Ак ци о на ри ко ји осни ва ју дру штво при ли ком осни ва ња дру штва пот пи су ју и пр ви 

ста тут дру штва. 

Са др жај осни вач ког ак та 

Члан 265.
Осни вач ки акт са др жи:
1) име, је дин стве ни ма тич ни број и пре би ва ли ште ак ци о на ра ко ји је до ма ће фи

зич ко ли це, од но сно име, број па со ша или дру ги иден ти фи ка ци о ни број и пре би ва ли ште 
ак ци о на ра ко ји је стра но фи зич ко ли це, од но сно по слов но име, ма тич ни број и се ди ште 
ак ци о на ра ко ји је до ма ће прав но ли це, од но сно по слов но име, број ре ги стра ци је или 
дру ги иден ти фи ка ци о ни број и се ди ште ак ци о на ра ко ји је стра но прав но ли це;

2) по слов но име и се ди ште дру штва;
3) пре те жну де лат ност дру штва;
4) уку пан из нос нов ча ног уло га, од но сно нов ча ну вред ност и опис не нов ча ног уло га 

сва ког од ак ци о на ра ко ји осни ва ју дру штво, рок упла те, од но сно уно са уло га;
5) по дат ке о ак ци ја ма ко је упи су је сва ки ак ци о нар ко ји осни ва дру штво и то: број 

ак ци ја, њи хо ву вр сту и кла су, њи хо ву но ми нал ну вред ност, од но сно код ак ци ја без но
ми нал не вред ност део основ ног ка пи та ла за ко ји су оне из да те; и

6) из ја ву осни ва ча да осни ва ју ак ци о нар ско дру штво и пре у зи ма ју оба ве зу упла те 
од но сно уно са уло га по осно ву упи са них ак ци ја. 

Упла та, од но сно унос уло га код осни ва ња дру штва 

Члан 266.
Упи са не ак ци је ко је се у скла ду са осни вач ким ак том упла ћу ју у нов цу упла ћу ју се 

пре ре ги стра ци је осни ва ња дру штва на при вре ме ни ра чун отво рен код по слов не бан ке 
у Ре пу бли ци Ср би ји.

Пре ре ги стра ци је дру штва ак ци о на ри ко ји осни ва ју дру штво ду жни су да упла те, 
од но сно уне су уло ге ко ји пред ста вља ју нај ма ње 25% основ ног ка пи та ла, при че му упла
ће ни из нос нов ча ног де ла основ ног ка пи та ла не мо же би ти ни жи од из но са ми ни мал ног 
основ ног ка пи та ла из чла на 293. овог за ко на. 
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Тро шко ви осни ва ња дру штва и по себ не по год но сти 

Члан 267.
Пр вим ста ту том мо же се од ре ди ти да дру штво сно си од ре ђе не ствар но на ста ле 

тро шко ве по осно ву осни ва ња дру штва, или да ак ци о на ри ко ји осни ва ју дру штво има ју 
пра во на на кна ду тих тро шко ва од дру штва, у ком слу ча ју се утвр ђу је нај ви ши из нос 
тих тро шко ва.

Дру штво не ће би ти у оба ве зи да на док на ди би ло ко ји из нос тро шко ва из ста ва 1. 
овог чла на ако на кна да тих тро шко ва ни је пред ви ђе на пр вим ста ту том.

Ако се при ли ком осни ва ња дру штва ак ци о на ри ма ко ји осни ва ју дру штво или тре ћим 
ли ци ма ко ја су уче ство ва ла у осни ва њу дру штва или при ба вља њу по треб них са гла сно сти 
за оба вља ње де лат но сти да ју по себ не по год но сти, у пр вом ста ту ту дру штва се на во ди 
вр ста тих по год но сти, пе ри од на ко ји се да ју и ли ца ко ји ма се да ју.

По себ не по год но сти мо гу се уки ну ти из ме ном ста ту та. 

Уго во ри са ак ци о на ри ма на кон ре ги стра ци је дру штва 

Члан 268.
Ако јав но ак ци о нар ско дру штво са ак ци о на ри ма ко ји су осно ва ли дру штво у пе

ри о ду од две го ди не од да на ре ги стра ци је осни ва ња дру штва за кљу чи уго вор на осно ву 
ко га дру штво сти че од ре ђе не ства ри или пра ва по це ни ко ја је јед на ка или ве ћа од 10% 
вред но сти основ ног ка пи та ла:

1) вред ност тих ства ри и пра ва мо ра се про це ни ти у скла ду са чл. 51. до 58. овог 
за ко на; и

2) тај уго вор је под ло жан одо бре њу скуп шти не, тро че твр тин ском ве ћи ном гла со ва 
при сут них ак ци о на ра, ако ста ту том ни је од ре ђе на ве ћа ве ћи на.

Уго вор из ста ва 1. овог чла на не мо же сту пи ти на сна гу пре при ба вља ња одо бре ња 
из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на, и прав не рад ње ко је дру штво пре ду зме у ис пу ње њу тог 
уго во ра су без прав ног деј ства до при ба вља ња тог одо бре ња.

Уго вор из ста ва 1. овог чла на мо ра би ти за кљу чен у пи са ној фор ми.
Од ред бе овог чла на не при ме њу ју се на:
1) уго во ре за кљу че не у окви ру ре дов ног по сло ва ња дру штва;
2) сти ца ње ства ри или пра ва у окви ру управ ног или суд ског по ступ ка;
3) тран сак ци је на тр жи шту ка пи та ла у сми слу за ко на ко ји уре ђу је тр жи ште ка пи

та ла. 

4. Од нос дру штва и ак ци о на ра 

Јед нак трет ман ак ци о на ра 

Члан 269.
Сви ак ци о на ри се под јед на ким окол но сти ма тре ти ра ју на јед нак на чин. 

Рас по де ла до би ти 

Члан 270.
По усва ја њу фи нан сиј ских из ве шта ја за по слов ну го ди ну до бит те го ди не рас по

ре ђу је се сле де ћим ре дом:
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1) за по кри ће гу би та ка пре не се них из ра ни јих го ди на;
2) за ре зер ве, ако су оне пред ви ђе не по себ ним за ко ном (за кон ске ре зер ве).
Ако на кон рас по ре ђи ва ња до би ти за свр хе из ста ва 1. овог чла на пре о ста не део 

до би ти, скуп шти на га мо же рас по де ли ти за сле де ће на ме не:
1) за ре зер ве, ако их је дру штво утвр ди ло ста ту том (ста ту тар не ре зер ве); 
2) за ди ви ден ду, у скла ду са овим за ко ном. 

Пра во на ди ви ден ду 

Члан 271.
Пла ћа ње ди ви ден де ак ци о на ри ма мо же се одо бри ти од лу ком о рас по де ли до би ти 

усво је ној на ре дов ној сед ни ци скуп шти не, ко јом се од ре ђу је и из нос ди ви ден де (од лу ка 
о ис пла ти ди ви ден де).

По сле до но ше ња од лу ке о ис пла ти ди ви ден де ак ци о нар ко ме тре ба да бу де ис пла
ће на ди ви ден да по ста је по ве ри лац дру штва за из нос те ди ви ден де.

Дру штво је у оба ве зи да о од лу ци о ис пла ти ди ви ден де оба ве сти ак ци о на ре ко ји ма 
се ис пла ћу је ди ви ден да у ро ку од 15 да на од да на до но ше ња те од лу ке, сход ном при ме
ном од ре да ба овог за ко на о оба ве шта ва њу ак ци о на ра о сед ни ци скуп шти не. 

Ди ви ден да на ак ци је ис пла ћу је се ак ци о на ри ма у скла ду са пра ви ма ко ја про из и
ла зе из вр сте и кла се ак ци ја ко је по се ду ју на дан ди ви ден де, а сра змер но бро ју ак ци ја 
ко је по се ду ју у укуп ном бро ју ак ци ја те кла се.

Спо ра зум или акт дру штва ко јим се по је ди ним ак ци о на ри ма у окви ру исте кла се 
ак ци ја да ју по себ не по год но сти у по гле ду ис пла те ди ви ден де, ни штав је. 

На чин пла ћа ња ди ви ден де 

Члан 272.
Ди ви ден да се мо же пла ћа ти у нов цу или у ак ци ја ма дру штва, у скла ду са од лу ком 

о ис пла ти ди ви ден де.
Ако се пла ћа ње ди ви ден де вр ши у ак ци ја ма дру штва:
1) та кво пла ћа ње мо ра би ти одо бре но од стра не ак ци о на ра кла се ак ци ја ко јој се 

та кво пла ћа ње вр ши по пра ви ли ма о гла са њу ак ци о на ра у окви ру кла се ак ци ја; 
2) сва ком ак ци о на ру кла се ак ци ја ко ја има пра во на ди ви ден ду пла ћа ње се вр ши 

у ак ци ја ма те кла се.
Из у зет но, ди ви ден да се мо же пла ти ти у ак ци ја ма дру ге вр сте или кла се са мо ако је 

та кво пла ћа ње одо бре но тро че твр тин ском ве ћи ном гла со ва при сут них ак ци о на ра кла се 
ак ци ја ко јој се та кво пла ћа ње вр ши и истом то ли ком ве ћи ном гла со ва ак ци о на ра кла се 
ак ци ја у чи јим ак ци ја ма се ди ви ден да ис пла ћу је.

Дру штво је у оба ве зи да ак ци о на ре ко ји ма се ис пла ћу је ди ви ден да оба ве сти о та
квој ис пла ти не по сред но пре или на кон из вр ше не ис пла те, сход ном при ме ном од ре да ба 
овог за ко на о оба ве шта ва њу ак ци о на ра о сед ни ци скуп шти не.

При вре ме на ди ви ден да (ме ђу ди ви ден да) 

Члан 273.
Ако ста ту том ни је дру га чи је од ре ђе но, дру штво мо же пла ћа ти при вре ме ну ди ви

ден ду (ме ђу ди ви ден да) у би ло ко је вре ме из ме ђу ре дов них сед ни ца скуп шти не ако:
1) из ве шта ји о по сло ва њу дру штва и ње го вим фи нан сиј ским ре зул та ти ма са чи ње ни 

за ту на ме ну ја сно по ка зу ју да је дру штво у пе ри о ду за ко ји се ис пла ћу је ме ђу ди ви ден да 
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оства ри ло до бит и да су рас по ло жи ва нов ча на сред ства дру штва до вољ на за пла ћа ње 
те ме ђу ди ви ден де; 

2) из нос ме ђу ди ви ден де ко ји се ис пла ћу је ни је ве ћи од укуп не до би ти оства ре не 
на кон за вр шет ка прет ход не по слов не го ди не за ко ју су са чи ње ни фи нан сиј ски из ве
шта ји, уве ћа не за не рас по ре ђе ну до бит и из но се ре зер ви ко је се мо гу ко ри сти ти за те 
на ме не, а ума ње не за утвр ђе не гу бит ке и из нос ко ји се мо ра уне ти у ре зер ве у скла ду 
са за ко ном или ста ту том.

Пла ћа ње ме ђу ди ви ден де ак ци о на ри ма мо же се одо бри ти и од лу ком од бо ра ди рек
то ра, од но сно над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, ако је то од ре ђе но 
ста ту том или од лу ком скуп шти не.

Ако се пла ћа ње ме ђу ди ви ден де одо бра ва од лу ком од бо ра ди рек то ра, од но сно над
зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, ме ђу ди ви ден да се мо же пла ти ти 
са мо у нов цу. 

Дан ди ви ден де 

Члан 274.
Ста ту том мо же се од ре ди ти дан, или ме тод ње го вог од ре ђи ва ња, на ко ји се утвр ђу је 

спи сак ак ци о на ра ко ји има ју пра во на ди ви ден ду, од но сно пра во на ис пла ту по осно ву 
сма ње ња ка пи та ла или по осно ву ли кви да ци о ног остат ка (дан ди ви ден де).

Ако ста ту том ни је од ре ђен дан ди ви ден де, тај дан се од ре ђу је од лу ком о ис пла ти 
ди ви ден де, у скла ду са ме то дом за ње го во од ре ђи ва ње ако је она од ре ђе на ста ту том.

У слу ча ју из ста ва 2. овог чла на, јав но ак ци о нар ско дру штво као дан ди ви ден де не 
мо же од ре ди ти ра ни ји дан од да на ак ци о на ра утвр ђе ног у скла ду са чла ном 331. овог 
за ко на.

Ако ста ту том ни је од ре ђен дан ди ви ден де за ис пла ту при вре ме не ди ви ден де, тај 
дан се од ре ђу је од лу ком из чла на 273. овог за ко на ко јом се одо бра ва ње на ис пла та.

Ак ци о нар ко ји пре не се сво је ак ци је по осно ву ко јих је сте као пра во на ди ви ден ду 
по сле да на ди ви ден де, а пре ис пла те ди ви ден де, за др жа ва то пра во. 

Огра ни че ња пла ћа ња ак ци о на ри ма 

Члан 275.
Дру штво не мо же вр ши ти пла ћа ња ак ци о на ри ма ако је пре ма по след њим го ди шњим 

фи нан сиј ским из ве шта ји ма не то имо ви на дру штва ма ња, или би услед та кве ис пла те 
по ста ла ма ња, од упла ће ног основ ног ка пи та ла уве ћа ног за ре зер ве ко је је дру штво у 
оба ве зи да одр жа ва у скла ду са за ко ном или ста ту том, ако та кве ре зер ве по сто је, осим 
у слу ча ју сма ње ња основ ног ка пи та ла. 

Уку пан из нос ис пла та ак ци о на ри ма за по слов ну го ди ну не мо же би ти ве ћи од до
би ти на кра ју те по слов не го ди не, уве ћа не за не рас по ре ђе ну до бит из прет ход них пе ри о да 
и из но се ре зер ви пред ви ђе них за рас по де лу ак ци о на ри ма, а ума ње не за не по кри ве не 
гу бит ке из прет ход них пе ри о да и из но се ре зер ви ко је је дру штво у оба ве зи да одр жа ва 
у скла ду са за ко ном или ста ту том, ако та кве ре зер ве по сто је.

Из у зет но од ст. 1. и 2. овог чла на, дру штво увек мо же вр ши ти пла ћа ња свом ак ци
о на ру ко ји је фи зич ко ли це по осно ву уго во ра о ра ду.

Ак ци о на ри ко ји ма је из вр ше но пла ћа ње су прот но од ред ба ма овог чла на оба ве зни 
су да исти из нос вра те дру штву ако су зна ли или су мо ра ли зна ти да се пла ћа ње вр ши 
у су прот но сти са од ред ба ма овог чла на.
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Зах тев дру штва из ста ва 4. овог чла на за ста ре ва у ро ку од пет го ди на од да на ка да 
је ис пла та из вр ше на.

Сва ки ак ци о нар ко ји ис пу ња ва усло ве из чла на 79. овог за ко на мо же под не ти де ри
ва тив ну ту жбу због по вре де од ре да ба ста ва 5. овог чла на у сво је име а за ра чун дру штва. 

За јам и да ва ње обез бе ђе ња дру штву од стра не ак ци о на ра 

Члан 276.
На за јам и да ва ње обез бе ђе ња дру штву од стра не ак ци о на ра сход но се при ме њу ју 

од ред бе чла на 181. овог за ко на о зај му и да ва њу обез бе ђе ња чла на дру штва с огра ни
че ном од го вор но шћу. 

Пра во пре чег упи са 

Члан 277.
Ак ци о нар има пра во пре чег упи са ак ци ја из но ве еми си је сра змер но бро ју у це ло

сти упла ће них ак ци ја те кла се ко је има на дан до но ше ња од лу ке о из да ва њу ак ци ја, у 
од но су на уку пан број ак ци ја те кла се.

Пра во из ста ва 1. овог чла на ак ци о нар има и код из да ва ња хар ти ја од вред но сти 
ко је да ју пра во на сти ца ње вр сте и кла се ак ци ја ко је ак ци о нар има. 

Ста ту том се мо же утвр ди ти да ак ци о нар има пра во пре чег упи са и код из да ва ња 
ак ци ја дру ге вр сте и кла се од оних ко је има али са мо по оства ри ва њу тог пра ва од стра не 
ак ци о на ра ко ји по се ду ју вр сту и кла су ак ци ја ко је се из да ју.

По сту пак оства ри ва ња пра ва пре чег упи са утвр ђу је се ста ту том, при че му је дру
штво у оба ве зи да:

1) сва ког ак ци о на ра ко ји има пра во пре чег упи са оба ве сти о од лу ци о из да ва њу 
ак ци ја, од но сно дру гих хар ти ја од вред но сти;

2) обез бе ди да рок за оства ри ва ње овог пра ва не бу де кра ћи од 30 да на од да на 
сла ња оба ве ште ња о од лу ци о из да ва њу ак ци ја, од но сно дру гих хар ти ја од вред но сти.

Оба ве ште ње из ста ва 4. тач ка 1) овог чла на упу ћу је се сход ном при ме ном од ре да ба 
чла на 335. овог за ко на о сла њу по зи ва за скуп шти ну ак ци о на ра, и са др жи на ро чи то: 
број ак ци ја ко је се из да ју, еми си о ну це ну, рок и на чин ко ри шће ња пра ва пре чег упи са.

Од ред бе овог чла на не при ме њу ју се при ли ком из да ва ња но вих ак ци ја ка да се оне 
из да ју у по ступ ку ста ту сне про ме не дру штва. 

Ис кљу че ње пра ва пре чег упи са 

Члан 278.
Пра во пре чег упи са из чла на 277. овог за ко на мо же се огра ни чи ти или ис кљу чи ти 

са мо у слу ча ју по ну де код ко је ни је оба ве зна об ја ва про спек та у сми слу за ко на ко јим 
се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла, и то од лу ком скуп шти не до не том на пи са ни пред лог од
бо ра ди рек то ра, од но сно над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, ко ји 
оба ве зно са др жи:

1) раз ло ге огра ни че ња, од но сно ис кљу че ња пра ва пре чег упи са; 
2) де таљ но обра зло же ње пред ло же не еми си о не це не. 
Од лу ка из ста ва 1. овог чла на до но си се тро че твр тин ском ве ћи ном гла со ва при сут

них ак ци о на ра и ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.
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Ако је еми си о на це на утвр ђе на пу тем про це не у скла ду са чла ном 259. став 2. овог 
за ко на, ак ци о нар ко ји сма тра да та про це на ни је од го ва ра ју ћа има пра во да по том осно ву 
по би ја од лу ку из ста ва 1. овог чла на у скла ду са чла ном 376. овог за ко на.

Од лу ка из ста ва 1. овог чла на не мо же се спро ве сти пре ис те ка ро ка за по би ја ње 
те од лу ке у скла ду са чла ном 376. овог за ко на. 

Ако од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво
дом но, има овла шће ње да из да је одо бре не ак ци је, пра во пре че ку по ви не мо же се огра
ни чи ти или уки ну ти са мо на осно ву од лу ке скуп шти не ко ја је до не та тро че твр тин ском 
ве ћи ном гла со ва при сут них ак ци о на ра.

Од ред бе овог чла на не при ме њу ју се при ли ком из да ва ња но вих ак ци ја ка да се оне 
из да ју у по ступ ку ста ту сне про ме не дру штва. 

Фи нан сиј ска по др шка дру штва за сти ца ње ак ци ја 

Члан 279.
Од ред бе чла на 154. овог за ко на о фи нан сиј ској по др шци дру штва с огра ни че ном 

од го вор но шћу за сти ца ње уде ла у дру штву сход но се при ме њу ју на фи нан сиј ску по др
шку ак ци о нар ског дру штва за сти ца ње ак ци ја у дру штву. 

Ис кљу че ње ак ци о на ра због не у пла те од но сно не у но ше ња уло га 

Члан 280.
На ис кљу че ње ак ци о на ра због не у пла те од но сно не у но ше ња уло га сход но се при

ме њу ју од ред бе чла на 195. овог за ко на о ис кљу че њу чла на дру штва с огра ни че ном 
од го вор но шћу. 

5. Соп стве не ак ци је 

За бра на упи са ак ци ја дру штва 

Члан 281.
Дру штво не мо же упи си ва ти ак ци је ко је са мо из да је.
Ак ци је дру штва не мо же упи си ва ти ње го во кон тро ли са но дру штво, ни ти те ак ци је 

мо же упи са ти тре ће ли це ко је по сту па у сво је име, а за ра чун кон тро ли са ног дру штва.
Ако је ак ци је дру штва упи са ло тре ће ли це у сво је име а за ра чун дру штва, сма тра ће 

се да је то ли це упи са ло ак ци је за свој ра чун.
Ак ци о на ри ко ји осни ва ју дру штво, а у слу ча ју по ве ћа ња основ ног ка пи та ла чла но ви 

од бо ра ди рек то ра, од но сно из вр шног и над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом 
дво дом но, од го вор ни су за упла ту од но сно унос уло га за ак ци је упи са не су прот но ст. 
1 и 2. овог чла на.

Спо ра зум о осло ба ђа њу од од го вор но сти или обе ште ће њу ко ји дру штво за кљу чи 
са ли ци ма из ста ва 4. овог чла на ни штав је.

Ли ца из ста ва 4. овог чла на мо гу се осло бо ди ти од го вор но сти ако до ка жу да ни су 
зна ли ни ти су мо гли зна ти да је до шло до кр ше ња од ре да ба ст. 1. и 2. овог чла на. 
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Соп стве не ак ци је и усло ви сти ца ња 

Члан 282.
Соп стве не ак ци је у сми слу овог за ко на су ак ци је ко је је дру штво сте кло од сво јих 

ак ци о на ра.
Дру штво мо же сти ца ти соп стве не ак ци је не по сред но или пре ко тре ћег ли ца ко је 

ак ци је сти че у сво је име а за ра чун дру штва под сле де ћим усло ви ма:
1) да је скуп шти на до не ла од лу ку ко јом је да ла одо бре ње за сти ца ње соп стве них 

ак ци ја;
2) да као ре зул тат сти ца ња соп стве них ак ци ја не то имо ви на дру штва не ће би ти 

ма ња од упла ће ног основ ног ка пи та ла уве ћа ног за ре зер ве ко је је дру штво у оба ве зи да 
одр жа ва у скла ду са за ко ном или ста ту том, ако та кве ре зер ве по сто је, осим ре зер ви ко је 
су ста ту том пред ви ђе не за сти ца ње соп стве них ак ци ја;

3) да су ак ци је ко је дру штво сти че у це ло сти упла ће не;
4) да укуп на но ми нал на вред ност, од но сно ра чу но вод стве на вред ност код ак ци ја 

без но ми нал не вред но сти та ко сте че них ак ци ја, укљу чу ју ћи и ра ни је сте че не соп стве не 
ак ци је, не пре ла зи 10% основ ног ка пи та ла дру штва.

Од лу ка из ста ва 2. тач ка 1) овог чла на са др жи усло ве сти ца ња и рас по ла га ња овим 
ак ци ја ма, а на ро чи то:

1) мак си ма лан број соп стве них ак ци ја ко је се сти чу;
2) рок у ко ме дру штво мо же сте ћи соп стве не ак ци је, ко ји не мо же би ти ду жи од 

две го ди не;
3) ми ни мал ну и мак си мал ну це ну за сти ца ње соп стве них ак ци ја, ако се соп стве не 

ак ци је сти чу уз на кна ду;
4) на чин рас по ла га ња и це ну по ко јој се сте че не соп стве не ак ци је оту ђу ју, од но сно 

ме тод утвр ђи ва ња те це не, ако се соп стве не ак ци је оту ђу ју уз на кна ду.
Из у зет но, дру штво мо же сти ца ти соп стве не ак ци је и без од лу ке из ста ва 2. тач ка 

1) овог чла на, а на осно ву од лу ке од бо ра ди рек то ра, од но сно над зор ног од бо ра ако је 
упра вља ње дру штвом дво дом но:

1) у слу ча ју јав ног ак ци о нар ског дру штва, ако је то нео п ход но да би се спре чи ла 
ве ћа и не по сред на ште та по дру штво, у ком слу ча ју је од бор ди рек то ра, од но сно над
зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, оба ве зан да на пр вој сле де ћој сед
ни ци скуп шти не ак ци о на ре оба ве сти о раз ло зи ма и на чи ну сти ца ња соп стве них ак ци ја, 
њи хо вом бро ју и укуп ној но ми нал ној вред но сти, од но сно укуп ној ра чу но вод стве ној 
вред но сти код ак ци ја без но ми нал не вред но сти, њи хо вом уче шћу у основ ном ка пи та лу 
дру штва као и укуп ном из но су ко ји је дру штво за њих пла ти ло; 

2) ако се соп стве не ак ци је сти чу ра ди рас по де ле за по сле ни ма у дру штву или по
ве за ном дру штву, или за на гра ђи ва ње чла но ва од бо ра ди рек то ра, од но сно из вр шног и 
над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, али нај ви ше до 3% би ло ко је 
кла се ак ци ја у то ку по слов не го ди не, под усло вом да је та ква мо гућ ност пред ви ђе на 
ста ту том и да су из дво је не ре зер ве за ове на ме не.

Од бор ди рек то ра, од но сно из вр шни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, 
у оба ве зи је да при ли ком сва ког сти ца ња соп стве них ак ци ја про ве ри да ли су усло ви из 
ста ва 2. тач. 2) до 4) овог чла на ис пу ње ни и да о то ме са чи ни пи са ни из ве штај. 

Сти ца ње соп стве них ак ци ја кон трол ног дру штва 

Члан 283.
Ако ак ци је дру штва сти че ње го во кон тро ли са но дру штво, као и ако те ак ци је сти че 

тре ће ли це ко је по сту па у сво је име, а за ра чун кон тро ли са ног дру штва, сма тра се да 
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је те ак ци је сте кло кон трол но дру штво и на та кве ак ци је се при ме њу ју од ред бе овог 
за ко на о соп стве ним ак ци ја ма.

Ако је кон тро ли са но дру штво сте кло ак ци је кон трол ног дру штва пре ус по ста вља ња 
кон тро ле, по ус по ста вља њу кон тро ле ове ак ци је не сма тра ју се соп стве ним ак ци ја ма 
у сми слу овог за ко на, али пре ста ју да да ју пра во гла са и њи хо ва но ми нал на вред ност, 
од но сно ра чу но вод стве на вред ност код ак ци ја без но ми нал не вред но сти, до да је се из
но су основ ног ка пи та ла и ре зер ви код утвр ђи ва ња ис пу ње но сти усло ва из чла на 282. 
став 2. тач ка 2) овог за ко на. 

Из у зе ци од усло ва за сти ца ње соп стве них ак ци ја 

Члан 284.
Од ред бе чла на 282. ст. 2. до 5. овог за ко на не при ме њу ју се ако дру штво сти че 

соп стве не ак ци је: 
1) као по сле ди цу оства ри ва ња пра ва не са гла сних ак ци о на ра;
2) као по сле ди цу ис кљу че ња ак ци о на ра;
3) бес те рет но; 
4) као по сле ди цу ста ту сне про ме не;
5) по осно ву од лу ке су да;
6) ако се ак ци је сти чу ра ди спро во ђе ња по ступ ка сма ње ња ка пи та ла дру штва. 

По сту пак сти ца ња соп стве них ак ци ја 

Члан 285.
Од бор ди рек то ра, од но сно из вр шни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но је 

ду жан да, у скла ду са од лу ком о сти ца њу соп стве них ак ци ја из чла на 282. став 2. тач ка 
1) овог за ко на и чла на 282. став 4. овог за ко на, упу ти по ну ду за от куп свим ак ци о на
ри ма те кла се ак ци ја. 

По ну да из ста ва 1. овог чла на са др жи: 
1) вр сту, кла су и број ак ци ја ко је дру штво же ли да стек не; 
2) це ну ко ју је дру штво спрем но да пла ти или на чин ње ног утвр ђи ва ња; 
3) на чин и рок за ис пла ту це не;
4) по сту пак и рок у ко јем ак ци о на ри мо гу од го во ри ти на по ну ду дру штва, ко ји не 

мо же би ти кра ћи од 15 да на.
По ну да из ста ва 1. овог чла на упу ћу је се сход ном при ме ном од ре да ба чла на 335. 

овог за ко на о сла њу по зи ва за скуп шти ну ак ци о на ра.
Ако је уку пан број ак ци ја ко је ак ци о на ри дру штву по ну де на про да ју ве ћи од бро ја 

ак ци ја из ста ва 2. тач ка 1) овог чла на, дру штво ће од сва ког ак ци о на ра от ку пи ти сра зме
ран број ак ци ја ко је ак ци о нар по ну ди на про да ју, с тим што ће се при ли ком об ра чу на 
сра змер ног бро ја ак ци ја узе ти у об зир са мо цео број ак ци ја.

Из у зет но од ста ва 4. овог чла на, од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је 
упра вља ње дру штвом дво дом но, мо же од лу чи ти да дру штво стек не и ве ћи број ак ци ја, 
али не ви ше од бро ја ак ци ја на ве де них у од лу ци из чла на 282. став 2. тач ка 1) овог 
за ко на, а ако је број ак ци ја ко је дру штво сти че ма њи од укуп ног бро ја ак ци ја ко је ак
ци о на ри по ну де на про да ју, дру штво је у оба ве зи да по шту је прин цип сра змер но сти из 
ста ва 4. овог чла на.

Од ред бе овог чла на не при ме њу ју се код сти ца ња соп стве них ак ци ја у слу ча је ви ма 
из чла на 284. тач. 1) до 5) овог за ко на. 
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Ста тус соп стве них ак ци ја 

Члан 286.
Соп стве не ак ци је не да ју пра во гла са.
Соп стве не ак ци је не да ју пра во на ди ви ден ду или дру га при ма ња, ни ти мо гу би ти 

основ за пла ћа ња ак ци о на ри ма осим у слу ча ју сма ње ња ка пи та ла. 

Оба ве за оту ђе ња соп стве них ак ци ја 

Члан 287.
Ако је дру штво сте кло соп стве не ак ци је су прот но од ред ба ма чл. 282. и 284. овог за

ко на, оно је у оба ве зи је да их оту ђи или по ни шти у ро ку од го ди ну да на од да на сти ца ња. 
Соп стве ним ак ци ја ма сте че ним у скла ду са чла ном 282. став 4. тач ка 1) овог за ко на 

дру штво рас по ла же у скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју тр жи ште ка пи та ла.
Соп стве не ак ци је сте че не у скла ду са чла ном 282. став 4. тач ка 2) овог за ко на дру

штво је у оба ве зи да рас по де ли ли ци ма утвр ђе ним у од лу ци о сти ца њу у ро ку од го ди ну 
да на од да на сти ца ња.

Ако је дру штво сте кло соп стве не ак ци је у скла ду са чла ном 284. тач. 1) до 5) овог 
за ко на чи ја је но ми нал на вред ност, од но сно ра чу но вод стве на вред ност код ак ци ја без 
но ми нал не вред но сти ве ћа од 10% основ ног ка пи та ла, у оба ве зи је да их у ро ку од две 
го ди не од да на сти ца ња оту ђи та ко да укуп на вред ност та ко сте че них соп стве них ак ци ја 
дру штва не бу де ве ћа од 10% основ ног ка пи та ла.

Ако дру штво не рас по де ли, од но сно не оту ђи соп стве не ак ци је у ро ко ви ма из ст. 3. 
и 4. овог чла на, од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом 
дво дом но у оба ве зи је да их, без по себ не од лу ке скуп шти не, од мах по ис те ку ро ка по
ни шти и по том осно ву сма њи основ ни ка пи тал дру штва. 

На чин и по сту пак оту ђе ња соп стве них ак ци ја 

Члан 288.
Од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но 

до но си од лу ку о оту ђе њу соп стве них ак ци ја, у скла ду са усло ви ма рас по ла га ња утвр
ђе ним од лу ком из чла на 282. став 2. тач ка 1) овог за ко на.

При ли ком оту ђе ња соп стве них ак ци ја ли ца ко ја су ак ци о на ри дру штва на дан до
но ше ња од лу ке из ста ва 1. овог чла на има ју пра во пре че ку по ви не.

Ако по ис пу ње њу оба ве зе из ста ва 1. овог чла на пре о ста не од ре ђе ни број соп стве
них ак ци ја, дру штво их мо же оту ђи ти тре ћим ли ци ма или по ни шти ти у скла ду са овим 
за ко ном.

Из у зет но, ако је пра во пре че ку по ви не из ста ва 1. овог чла на утвр ђе но ста ту том 
оно се мо же огра ни чи ти или уки ну ти са мо од лу ком скуп шти не ко ја је до не та тро че твр
тин ском ве ћи ном гла со ва при сут них ак ци о на ра.

Це на по ко јој дру штво мо же оту ђи ти соп стве не ак ци је утвр ђу је се сход ном при
ме ном чла на 260. овог за ко на. 

На оства ри ва ње, огра ни ча ва ње или уки да ње пра ва пре че ку по ви не из овог чла на 
сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 277. овог за ко на. 
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Из ве шта ва ње о соп стве ним ак ци ја ма 

Члан 289.
Дру штво ко је је то ком по слов не го ди не сте кло или рас по ла га ло соп стве ним ак ци

ја ма ду жно је да у го ди шњим фи нан сиј ским из ве шта ји ма за ту по слов ну го ди ну на ве де:
1) раз ло ге сти ца ња; 
2) вр сту, кла су, број и но ми нал ну вред ност, од но сно ра чу но вод стве ну вред ност 

код ак ци ја без но ми нал не вред но сти, соп стве них ак ци ја сте че них и оту ђе них то ком те 
го ди не, као и њи хо во уче шће у основ ном ка пи та лу;

3) це ну по ко јој су те ак ци је сте че не од но сно оту ђе не;
4) вр сту, кла су, уку пан број и но ми нал ну вред ност, од но сно ра чу но вод стве ну вред

ност код ак ци ја без но ми нал не вред но сти, соп стве них ак ци ја дру штва на кра ју те по
слов не го ди не, као и њи хо во уче шће у основ ном ка пи та лу дру штва. 

Соп стве не ак ци је јав ног ак ци о нар ског дру штва 

Члан 290.
Од ред бе чл. 281. до 289. овог за ко на при ме њу ју се и на јав но ак ци о нар ско дру штво 

ако за ко ном ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла ни је дру га чи је уре ђе но. 

Узи ма ње у за ло гу ак ци ја дру штва 

Члан 291.
Дру штво не мо же узе ти у за ло гу ак ци је ко је је са мо из да ло, не по сред но или пре ко 

тре ћег ли ца ко је те ак ци је узи ма у за ло гу у сво је име, а за ра чун дру штва. 

Сти ца ње соп стве них за мен љи вих об ве зни ца и ва ра на та 

Члан 292.
На сти ца ње за мен љи вих об ве зни ца и ва ра на та сход но се при ме њу ју од ред бе овог 

за ко на о сти ца њу соп стве них ак ци ја из чла на 282. овог за ко на. 
Ако дру штво стек не сво је за мен љи ве об ве зни це или ва ран те, од бор ди рек то ра, 

од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но у оба ве зи је да их, без 
по себ не од лу ке скуп шти не, од мах по сти ца њу по ни шти.

По ни шта ва њем за мен љи вих об ве зни ца и ва ра на та у скла ду са ста вом 2. овог чла на 
сма њу је се услов но по ве ћа ни основ ни ка пи тал дру штва, при че му се не спро во ди по
сту пак сма ње ња основ ног ка пи та ла.

Сма ње ње услов но по ве ћа ног основ ног ка пи та ла ре ги стру је се у скла ду са за ко ном 
о ре ги стра ци ји. 

6. Ка пи тал 

6.1. Ми ни мал ни основ ни ка пи тал 

Члан 293.
Ак ци о нар ско дру штво мо ра има ти ми ни мал ни основ ни ка пи тал у ви си ни од 

3.000.000,00 ди на ра, осим ако је по себ ним за ко ном пред ви ђен ве ћи из нос. 
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6.2. По ве ћа ње основ ног ка пи та ла 

До но ше ње од лу ке 

Члан 294.
Од лу ку о из да ва њу ак ци ја ра ди по ве ћа ња основ ног ка пи та ла дру штва до но си скуп

шти на, осим у слу ча ју одо бре ног ка пи та ла ка да та кву од лу ку мо же до не ти од бор ди рек
то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но. 

Од лу ка из ста ва 1. овог чла на ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји у 
ро ку од шест ме се ци од да на до но ше ња.

Од лу ка из ста ва 1. овог чла на ко ја ни је ре ги стро ва на у скла ду са ста вом 2. овог 
чла на ни шта ва је.

Упис ак ци ја по осно ву од лу ке из ста ва 1. овог чла на не мо же по че ти пре ње не ре
ги стра ци је у скла ду са ста вом 2. овог чла на.

Од лу ка из ста ва 1. овог чла на мо же се до не ти тек на кон пот пу не упла те, од но сно 
уно са уло га за ра ни је из да те и упи са не ак ци је.

Огра ни че ње из ста ва 5. овог чла на не при ме њу је се ако се од лу ка о из да ва њу ак
ци ја до но си по осно ву:

1) по ве ћа ња основ ног ка пи та ла ко је је ре зул тат ста ту сне про ме не; 
2) по ве ћа ња основ ног ка пи та ла не нов ча ним уло зи ма. 

На чи ни по ве ћа ња 

Члан 295.
Основ ни ка пи тал дру штва мо же се по ве ћа ти:
1) но вим уло зи ма;
2) услов но, у скла ду са чла ном 301. овог за ко на (услов но по ве ћа ње ка пи та ла);
3) из не рас по ре ђе не до би ти и ре зер ви дру штва рас по ло жи вих за те на ме не (по ве

ћа ње из не то имо ви не дру штва);
4) као ре зул тат ста ту сне про ме не.
Под по ве ћа њем основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на 

сма тра се и кон вер зи ја ду га у основ ни ка пи тал.
У јав ном ак ци о нар ском дру штву по ве ћа ње основ ног ка пи та ла се не мо же спро ве сти 

кон вер зи јом ду га у основ ни ка пи тал.
Од ред бе о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма из чл. 296. до 300. овог за

ко на при ме њу ју се и на из да ва ње ак ци ја јав ном по ну дом ако за ко ном ко јим се уре ђу је 
тр жи ште ка пи та ла ни је дру га чи је уре ђе но. 

6.2.1. По ве ћа ње основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма 

Са др жај од лу ке 

Члан 296.
Од лу ка о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма са др жи на ро чи то:
1) из нос по ве ћа ња основ ног ка пи та ла;
2) на чин по ве ћа ња основ ног ка пи та ла, као и праг успе шно сти еми си је ак ци ја; 
3) ро ко ве за спро во ђе ње од лу ке; 
4) еми си о ну це ну од ре ђе ну у скла ду са чла ном 260. овог за ко на или ме тод ње ног 

утвр ђи ва ња; 
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5) бит не еле мен те ак ци ја ко је се из да ју из чла на 248. овог за ко на, или кри те ри ју ме 
на осно ву ко јих ће се ти еле мен ти од ре ди ти;

6) озна ку бан ке код ко је се вр ши упла та ак ци ја. 
Праг успе шно сти из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на пред ста вља од нос из ме ђу бро ја 

упи са них ак ци ја и бро ја ак ци ја чи је је из да ва ње утвр ђе но од лу ком. 
Ако се основ ни ка пи тал по ве ћа ва не нов ча ним уло зи ма од лу ка из ста ва 1. овог 

чла на са др жи и:
1) пред мет или пра во ко је дру штво сти че и про це ну ње го ве вред но сти; 
2) име и дру ге по дат ке из чла на 265. овог за ко на о ли цу ко је уно си не нов ча ни улог; 
3) вр сту, кла су, број и но ми нал ну вред ност ак ци ја, од но сно ра чу но вод стве ну вред

ност ак ци ја код ак ци ја без но ми нал не вред но сти, ко је се из да ју по том осно ву. 
Про це на вред но сти из ста ва 3. тач ка 1) овог чла на вр ши се у скла ду са чла ном 51. 

овог за ко на. 
Ако од лу ка о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла не нов ча ним уло зи ма не са др жи по дат ке 

из ста ва 3. овог чла на:
1) прав не рад ње ко је су пред у зе те ра ди уно са не нов ча ног уло га у дру штво не про

из во де прав но деј ство пре ма дру штву; 
2) ли це ко је је ак ци је упи са ло на осно ву не нов ча ног уло га ду жно је да еми си о ну 

це ну та ко упи са них ак ци ја упла ти у нов цу. 

Упис ак ци ја по осно ву но вих уло га 

Члан 297.
Дру штво ко је из да је ак ци је у по ступ ку по ве ћа ња основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма 

у оба ве зи је да са чи ни обра зац упи сни це ко ји са др жи: 
1) по дат ке о дру штву;
2) да тум од лу ке о из да ва њу ак ци ја;
3) уку пан из нос за ко ји се основ ни ка пи тал по ве ћа ва;
4) вр сту, кла су и број ак ци ја ко је се из да ју;
5) пра ва, огра ни че ња и оста ле бит не еле мен те ак ци ја ко је се из да ју;
6) еми си о ну це ну ак ци је и праг успе шно сти из да ва ња;
7) на чин и ро ко ве пла ћа ња, од но сно уно са уло га и дру ге оба ве зе ако су утвр ђе не 

од лу ком о из да ва њу;
8) по дат ке о не нов ча ном уло гу из чла на 296. став 3. овог за ко на, ако се по ве ћа ње 

ка пи та ла вр ши не нов ча ним уло зи ма;
9) да тум ка да ли цу ко је упи су је ак ци је пре ста је оба ве за ко ју је пре у зе ло упи сни цом 

у слу ча ју не у спе шне еми си је;
10) по дат ке о ли цу ко је упи су је ак ци је из чла на 265. став 1. тач ка 1) овог за ко на; 
11) по дат ке о вр сти, кла си и бро ју ак ци ја ко је се упи су ју.
Дру штво је ду жно да од лу ком из чла на 296. овог за ко на утвр ди на чин на ко ји ће 

обра зац упи сни це са по да ци ма из ста ва 2. тач. 1) до 9) овог чла на би ти учи њен до ступ
ним за ин те ре со ва ним ли ци ма. 

Ли це упи су је ак ци је уно ше њем по да та ка из ста ва 1. тач. 10) и 11) овог чла на у упи
сни цу и под но ше њем пот пи са не упи сни це дру штву или ли цу ко је је дру штво овла сти ло 
да спро ве де по сту пак упи са ак ци ја.

Дру штво мо же од лу ком из чла на 296. овог за ко на про пи са ти и на чин иден ти фи ка
ци је ли ца ко ја под но се упи сни цу дру штву. 
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Упла та ак ци ја по осно ву но вих уло га и унос не нов ча них уло га 

Члан 298.
Упи са не ак ци је упла ћу ју се у скла ду с од лу ком о њи хо вом из да ва њу, с тим што 

се не по сред но по ис те ку пе ри о да за вр ше ње упи са упла ћу је из нос ко ји не мо же би ти 
ма њи од 25% њи хо ве но ми нал не, од но сно ра чу но вод стве не вред но сти код ак ци ја без 
но ми нал не вред но сти, као и це ло ку пан из нос еми си о не пре ми је, ако по сто ји. 

Упла та пре о ста лог из но са упи са них ак ци ја мо ра се из вр ши ти у ро ку од пет го ди на 
од да на ре ги стра ци је од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла, од но сно у ро ку од две го
ди не у слу ча ју јав ног ак ци о нар ског дру штва, осим ако је од лу ком о њи хо вом из да ва њу 
пред ви ђен кра ћи рок.

Из у зет но од ст. 1. и 2. овог чла на, код јав ног ак ци о нар ског дру штва упла та ак ци ја 
у слу ча ју по ве ћа ња ка пи та ла пу тем јав не по ну де вр ши се од мах по ис те ку ро ка за упис 
ак ци ја. 

Ако се по ве ћа ње основ ног ка пи та ла вр ши не нов ча ним уло зи ма, исти у це ло сти мо
ра ју би ти уне ти у дру штво у ро ку од пет го ди на од да на ре ги стра ци је од лу ке о по ве ћа њу 
основ ног ка пи та ла у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји, од но сно у ро ку од две го ди не 
ако је дру штво јав но, осим ако је од лу ком о њи хо вом из да ва њу пред ви ђен кра ћи рок.

Ако по ве ћа ње ка пи та ла ни је ус пе ло, а део уло га је упла ћен, од но сно унет, дру штво 
је у оба ве зи да вра ти упла ће ни, од но сно уне ти улог нај ка сни је у ро ку од 15 да на од ис
те ка ро ка за упис ак ци ја.

На по сту пак упла те ак ци ја ко је се из да ју јав ном по ну дом при ме њу ју се од ред бе 
за ко на ко ји ма се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла. 

Упис ак ци ја и ак ци о на ра у Цен трал ни ре ги стар 

Члан 299.
Ако је по ве ћа ње ка пи та ла по осно ву но вих уло га ус пе ло у сми слу чл. 296. и 298. 

овог за ко на, дру штво под но си зах тев за упис но во и зда тих ак ци ја и њи хо вих има ла ца 
у Цен трал ни ре ги стар пре ко чла на Цен трал ног ре ги стра, у ро ку од пет рад них да на од 
да на окон ча ња упи са и упла те. 

Уз зах тев из ста ва 1. овог чла на до ста вља се:
1) од лу ка о из да ва њу ак ци ја;
2) до каз о ре ги стра ци ји од лу ке из тач ке 1) овог ста ва у скла ду са за ко ном о ре ги

стра ци ји;
3) спи сак ли ца ко ја су упи са ла и упла ти ла ак ци је, са по је ди нач но озна че ним бро јем 

упи са них и упла ће них ак ци ја и укуп ним из но сом упла ће них ак ци ја, са пи са ном из ја вом 
за кон ског за ступ ни ка дру штва о тач но сти тих по да та ка;

4) по твр да чла на Цен трал ног ре ги стра и бан ке код ко је је вр ше на упла та ак ци ја о 
упи са ним и упла ће ним ак ци ја ма;

5) пи са на из ја ва за кон ског за ступ ни ка дру штва о успе шно сти еми си је и ис пу ње
но сти усло ва из чла на 298. ст. 1. и 3. овог за ко на;

6) при ме рак уго во ра за кљу че ног из ме ђу дру штва и чла на Цен трал ног ре ги стра у 
по гле ду услу га у ве зи са тим по ве ћа њем ка пи та ла.

Цен трал ни ре ги стар до но си акт ко јим про пи су је фор му зах те ва из ста ва 1. овог 
чла на и до ку мен та ци ју ко ја се при ла же уз тај зах тев.

Ако су ак ци је из да те јав ном по ну дом, упис из да тих ак ци ја и њи хо вих за ко ни тих има
ла ца у Цен трал ни ре ги стар вр ши се у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је тр жи ште ка пи та ла. 
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Ре ги стра ци ја по ве ћа ња ка пи та ла но вим уло зи ма 

Члан 300.
У ро ку од осам да на од да на упи са ак ци ја из да тих у по ступ ку по ве ћа ња основ ног 

ка пи та ла у Цен трал ни ре ги стар у скла ду са чла ном 299. овог за ко на, дру штво је у оба
ве зи да по ве ћа ње основ ног ка пи та ла ре ги стру је у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.

Основ ни ка пи тал дру штва сма тра се по ве ћа ним да ном ре ги стра ци је по ве ћа ња 
основ ног ка пи та ла у скла ду са ста вом 1. овог чла на. 

6.2.2. Услов но по ве ћа ње основ ног ка пи та ла 

Осно ви и из нос услов ног по ве ћа ња основ ног ка пи та ла 

Члан 301.
Услов но по ве ћа ње основ ног ка пи та ла дру штва спро во ди се са мо у оби му по треб

ном за:
1) оства ри ва ње пра ва има ла ца за мен љи вих об ве зни ца на кон вер зи ју у ак ци је дру

штва;
2) оства ри ва ње пра ва има ла ца ва ра на та на ку по ви ну ак ци ја дру штва; 
3) оства ри ва ње пра ва за по сле них, ди рек то ра и чла но ва над зор ног од бо ра, ако је 

упра вља ње дру штвом дво дом но, на ку по ви ну ак ци ја дру штва, ако је то од ре ђе но ста
ту том; 

4) спро во ђе ње по ступ ка ста ту сне про ме не. 
Из нос по ве ћа ња основ ног ка пи та ла из ста ва 1. овог чла на у мо мен ту до но ше ња 

од лу ке не мо же би ти ве ћи од: 
1) 50% основ ног ка пи та ла дру штва, у слу ча ју из ста ва 1. тач. 1) и 2) овог чла на; 
2) 3% основ ног ка пи та ла дру штва, у слу ча ју из ста ва 1. тач ка 3) овог чла на;
3) 10% основ ног ка пи та ла дру штва, у слу ча ју из ста ва 1. тач ка 4) овог чла на.
Од лу ка скуп шти не о услов ном по ве ћа њу основ ног ка пи та ла ко ја ни је у скла ду са 

од ред ба ма овог чла на ни шта ва је. 

Са др жај од лу ке 

Члан 302.
Од лу ка о услов ном по ве ћа њу основ ног ка пи та ла дру штва са др жи на ро чи то:
1) из нос и на ме ну услов ног по ве ћа ња основ ног ка пи та ла;
2) ка те го ри је ли ца ко ја има ју пра во на упис ак ци ја и усло ве и ро ко ве за оства ри

ва ње тог пра ва;
3) рок у ко ме се мо же спро ве сти по ве ћа ње основ ног ка пи та ла;
4) це ну по ко јој се сти чу ак ци је или ме тод по ко јој се она мо же од ре ди ти;
5) бит не еле мен те ак ци ја ко је се из да ју из чла на 248. овог за ко на.



94

ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Упис и упла та ак ци ја код услов ног по ве ћа ња основ ног ка пи та ла

Члан 303.
Има о ци за мен љи вих об ве зни ца пра во упи са ак ци ја код ре а ли за ци је услов ног по

ве ћа ња основ ног ка пи та ла оства ру ју до ста вља њем пи са не из ја ве дру штву о пре тва ра њу 
за мен љи вих об ве зни ца у ак ци је, при че му ова из ја ва за ме њу је упис и пла ћа ње ак ци ја.

На по сту пак упи са ак ци ја у слу ча је ви ма из чла на 301. став 1. тач. 2) до 4) сход но 
се при ме њу је члан 297. овог за ко на.

У слу ча је ви ма из чла на 301. став 1. тач. 2) до 4) овог за ко на ак ци је се не мо гу из
да ти пре њи хо ве упла те.

Ак ци је се мо гу из да ти у за ме ну за за мен љи ве об ве зни це са мо ако се раз ли ка из ме ђу 
из но са за ко ји су из да те те об ве зни це и из но са основ ног ка пи та ла ко ји пред ста вља ју те 
ак ци је по кри је из ре зер ви рас по ло жи вих за те на ме не или упла том од го ва ра ју ћег нов
ча ног из но са од стра не има ла ца тих об ве зни ца. 

Упис ак ци ја и ак ци о на ра у Цен трал ни ре ги стар и ре ги стра ци ја услов ног  
по ве ћа ња основ ног ка пи та ла 

Члан 304.
На упис ак ци ја и ак ци о на ра у Цен трал ни ре ги стар, као и на ре ги стра ци ју по ве ћа ња 

основ ног ка пи та ла у слу ча ју из чла на 303. овог за ко на сход но се при ме њу ју од ред бе чл. 
299. и 300. овог за ко на. 

6.2.3. По ве ћа ње основ ног ка пи та ла из не то имо ви не дру штва 

Пре тва ра ње не рас по ре ђе не до би ти и ре зер ви у основ ни ка пи тал 

Члан 305.
По ве ћа ње основ ног ка пи та ла дру штва из не то имо ви не дру штва вр ши се пре тва

ра њем не рас по ре ђе не до би ти и ре зер ви у основ ни ка пи тал дру штва.
Не рас по ре ђе на до бит и ре зер ве дру штва мо гу се пре тво ри ти у основ ни ка пи тал 

са мо ако дру штво ни је ис ка за ло гу би так у фи нан сиј ским из ве шта ји ма на осно ву ко јих 
се до но си од лу ка о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, дру штво мо же, под усло вом да прет ход но из вр ши 
по кри ће гу бит ка из ста ва 2. овог чла на, по ве ћа ти основ ни ка пи тал из не рас по ре ђе не 
до би ти и ре зер ви ко је пре о ста ну по по кри ћу тог гу бит ка.

У основ ни ка пи тал се мо гу пре тво ри ти са мо ре зер ве ко је се мо гу ко ри сти ти за те 
на ме не. 

Фи нан сиј ски из ве шта ји као основ за до но ше ње од лу ке 

Члан 306.
У слу ча ју јав ног ак ци о нар ског дру штва и дру штва ко је под ле же оба ве зи ре ви зи је 

у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је ра чу но вод ство и ре ви зи ју, фи нан сиј ски из ве шта ји на 
осно ву ко јих се до но си од лу ка о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла из не то имо ви не дру штва 
мо ра ју има ти по зи тив но ми шље ње ре ви зо ра у сми слу за ко на ко ји уре ђу је ра чу но вод
ство и ре ви зи ју.
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У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на од лу ка о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла дру штва из 
не то имо ви не дру штва мо же се за сни ва ти на фи нан сиј ским из ве шта ји ма за прет ход ну 
по слов ну го ди ну под усло вом да дру штво ре ги стру је та кву од лу ку у скла ду са за ко ном 
о ре ги стра ци ји у ро ку од шест ме се ци од да на усва ја ња тих фи нан сиј ских из ве шта ја 
од стра не скуп шти не. 

Са др жај од лу ке 

Члан 307.
Од лу ка о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла из не то имо ви не дру штва са др жи на ро чи то:
1) уку пан из нос по ве ћа ња основ ног ка пи та ла; 
2) из нос и вр сту ре зер ви од но сно из нос не рас по ре ђе не до би ти ко ја се пре тва ра у 

основ ни ка пи тал;
3) на зна ку да ли се из да ју но ве ак ци је или се по сто је ћим ак ци ја ма по ве ћа ва но ми

нал на вред ност, од но сно ра чу но вод стве на вред ност код ак ци ја без но ми нал не вред но сти; 
4) бит не еле мен те ак ци ја ко је се из да ју из чла на 248. овог за ко на, ако се по ве ћа ње 

основ ног ка пи та ла вр ши из да ва њем но вих ак ци ја. 

Ко има пра во на сти ца ње ак ци ја 

Члан 308.
Пра во на ак ци је по осно ву по ве ћа ња основ ног ка пи та ла дру штва из не то имо ви не 

дру штва има ју ак ци о на ри дру штва на дан до но ше ња те од лу ке.
Ак ци о на ри из ста ва 1. овог чла на има ју пра во на ак ци је по осно ву по ве ћа ња основ

ног ка пи та ла у сра зме ри са њи хо вим упла ће ним од но сно уне тим уло гом у од но су на 
упла ће ни од но сно уне ти основ ни ка пи тал дру штва.

Пра во из ста ва 1. овог чла на при па да и дру штву по осно ву соп стве них ак ци ја 
дру штва.

Од лу ка скуп шти не ко ја ни је у скла ду са од ред ба ма овог чла на ни шта ва је. 

Пра ва има ла ца за мен љи вих об ве зни ца 

Члан 309.
Код по ве ћа ња основ ног ка пи та ла из не то имо ви не дру штва сра змер но се по ве

ћа ва ју пра ва има ла ца за мен љи вих об ве зни ца дру штва у по гле ду бро ја ак ци ја на ко је 
има ју пра во или њи хо ве но ми нал не, од но сно ра чу но вод стве не вред но сти код ак ци ја 
без но ми нал не вред но сти. 

Пра во на ди ви ден ду 

Члан 310.
Ак ци је сте че не по ве ћа њем основ ног ка пи та ла из не то имо ви не дру штва, од но сно 

из нос по ве ћа ња но ми нал не вред но сти или ра чу но вод стве не вред но сти код ак ци ја без 
но ми нал не вред но сти, да ју пра во на ди ви ден ду за це лу по слов ну го ди ну у ко јој је до
не та од лу ка о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла, ако том од лу ком ни је дру га чи је од ре ђе но.

Од лу ком о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла из не то имо ви не дру штва мо же се од ре
ди ти да ак ци је сте че не по ве ћа њем основ ног ка пи та ла из не то имо ви не дру штва, од но сно 
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из нос по ве ћа ња но ми нал не вред но сти или ра чу но вод стве не вред но сти код ак ци ја без 
но ми нал не вред но сти уче ству ју у рас по де ли ди ви ден ди и за прет ход ну по слов ну го ди ну, 
ако се та од лу ка до не се пре од лу ке о рас по де ли до би ти за прет ход ну по слов ну го ди ну. 

Упис по ве ћа ња основ ног ка пи та ла у Цен трал ни ре ги стар 

Члан 311.
Уз зах тев Цен трал ном ре ги стру за упис но вих ак ци ја и њи хо вих има ла ца, од но сно 

упис по ве ћа ња но ми нал не или ра чу но вод стве не вред но сти код ак ци ја без но ми нал не 
вред но сти по осно ву по ве ћа ња ка пи та ла из не то имо ви не дру штва до ста вља се:

1) од лу ка о по ве ћа њу ка пи та ла;
2) до каз о ре ги стра ци ји од лу ке из тач ке 1) овог ста ва у скла ду са за ко ном о ре ги

стра ци ји;
3) пи са на из ја ва за кон ског за ступ ни ка дру штва о ис пу ње но сти усло ва из чл. 305. 

и 306. овог за ко на. 
Зах тев из ста ва 1. овог чла на под но си се у ро ку од пет рад них да на од да на ре ги

стра ци је од лу ке о по ве ћа њу ка пи та ла у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.
Јав но ак ци о нар ско дру штво ду жно је да исто вре ме но са под но ше њем зах те ва из 

ста ва 1. овог чла на Ко ми си ји за хар ти је од вред но сти до ста ви оба ве ште ње о по ве ћа њу 
ка пи та ла из не то имо ви не дру штва. 

Ре ги стра ци ја по ве ћа ња основ ног ка пи та ла из не то имо ви не дру штва 

Члан 312.
На ре ги стра ци ју по ве ћа ња основ ног ка пи та ла из не то имо ви не дру штва сход но се 

при ме њу ју од ред бе чла на 300. овог за ко на. 

6.2.4. Одо бре ни ка пи тал 

Одо бре не ак ци је 

Члан 313.
Ак ци о нар ско дру штво по ред из да тих ак ци ја мо же да има и одо бре не ак ци је од ре

ђе не вр сте и кла се, ако је то пред ви ђе но ста ту том, с тим што број одо бре них ак ци ја увек 
мо ра би ти ма њи од по ло ви не бро ја из да тих обич них ак ци ја.

Одо бре не ак ци је мо гу се из да ва ти код по ве ћа ња ка пи та ла дру штва но вим уло зи ма 
или за оства ри ва ње пра ва има ла ца за мен љи вих об ве зни ца и ва ра на та.

Скуп шти на до но си од лу ку о одо бре ним ак ци ја ма ко ја са др жи бит не еле мен те одо
бре них ак ци ја, а мо же да са др жи и овла шће ње за од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни 
од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но да те одо бре не ак ци је из да у ро ку од ре ђе
ном том од лу ком.

Рок из ста ва 3. овог чла на не мо же би ти ду жи од пет го ди на од да на до но ше ња 
од лу ке и мо же би ти про ду жен из ме ном ста ту та или од лу ком скуп шти не, пре ње го вог 
ис те ка, с тим што сва ко та кво про ду же ње мо же би ти за пе ри од ко ји не мо же би ти ду жи 
од пет го ди на.

Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, од лу ка скуп шти не ни је по треб на ако су сви еле
мен ти про пи са ни ста вом 3. овог чла на утвр ђе ни ста ту том.

Од лу ка из ста ва 3. овог чла на ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 
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6.3. Сма ње ње основ ног ка пи та ла 

До но ше ње и са др жај од лу ке 

Члан 314.
Од лу ку о сма ње њу основ ног ка пи та ла до но си скуп шти на тро че твр тин ском ве ћи ном 

гла со ва при сут них ак ци о на ра сва ке кла се ак ци ја ко ја има пра во гла са по пред мет ном 
пи та њу.

Из у зет но, од лу ку о сма ње њу основ ног ка пи та ла мо же до не ти од бор ди рек то ра, 
од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, у слу ча ју по ни ште ња 
соп стве них ак ци ја дру штва, ако је то овла шће ње да то од лу ком скуп шти не из чла на 282. 
став 2. овог за ко на. 

Од лу ка из ст. 1. и 2. овог чла на ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји 
нај ка сни је у ро ку од три ме се ца од да на до но ше ња.

Од лу ка из ста ва 1. овог чла на ко ја ни је ре ги стро ва на у скла ду са ста вом 3. овог 
чла на ни шта ва је.

Од лу ком о сма ње њу основ ног ка пи та ла утвр ђу ју се циљ, обим и на чин тог сма
ње ња, а на ро чи то да ли се сма ње ње основ ног ка пи та ла спро во ди у скла ду са чл. 320. 
или 321. овог за ко на.

Ако се сма ње ње основ ног ка пи та ла вр ши уз при ме ну од ре да ба чла на 319. овог 
за ко на о за шти ти по ве ри ла ца, од лу ка о сма ње њу основ ног ка пи та ла са др жи и по зив 
по ве ри о ци ма да при ја ве сво ја по тра жи ва ња ра ди обез бе ђе ња. 

Сма ње ње основ ног ка пи та ла у слу ча ју гу бит ка 

Члан 315.
Ако из го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја про из и ла зи да је услед гу бит ка не то 

имо ви на дру штва ма ња од вред но сти основ ног ка пи та ла, дру штво је у оба ве зи да нај ка
сни је у ро ку од шест ме се ци од кра ја по слов не го ди не на ко ју се од но се ти фи нан сиј ски 
из ве шта ји спро ве де по сту пак сма ње ња основ ног ка пи та ла.

На по сту пак сма ње ња основ ног ка пи та ла у скла ду са ста вом 1. овог чла на не при
ме њу ју се од ред бе чла на 319. овог за ко на о за шти ти по ве ри ла ца.

Ако би на кон сма ње ња основ ног ка пи та ла исти имао вред ност ни жу од из но са ми
ни мал ног основ ног ка пи та ла из чла на 293. овог за ко на, дру штво је ду жно да исто вре ме но 
из вр ши и по ве ћа ње основ ног ка пи та ла по дру гом осно ву ка ко би основ ни ка пи тал дру
штва био нај ма ње јед нак ми ни мал ном основ ном ка пи та лу или да про ме ни прав ну фор му 
у фор му дру штва за ко ју ис пу ња ва услов у по гле ду ми ни мал ног основ ног ка пи та ла.

Ако дру штво не по сту пи у скла ду са ст. 1. или 3. овог чла на, по кре ће се по сту пак 
при нуд не ли кви да ци је дру штва. 

На чи ни сма ње ња основ ног ка пи та ла 

Члан 316.
Основ ни ка пи тал дру штва мо же се сма њи ти:
1) по вла че њем и по ни ште њем ак ци ја у по се ду ак ци о на ра;
2) по ни ште њем соп стве них ак ци ја дру штва;
3) сма њи ва њем но ми нал не вред но сти ак ци ја, од но сно ра чу но вод стве не вред но сти 

код ак ци ја без но ми нал не вред но сти.
Сма ње ње основ ног ка пи та ла дру штва вр ши се уз при ме ну од ре да ба овог за ко на о 

за шти ти по ве ри ла ца, ако овим за ко ном ни је дру га чи је про пи са но. 
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Прет по став ке за по вла че ње и по ни ште ње ак ци ја 
Члан 317.

По вла че ње и по ни ште ње ак ци ја дру штва мо же се вр ши ти са мо ако је та мо гућ
ност би ла пред ви ђе на ста ту том пре не го што је из вр шен упис ак ци ја ко је се по вла че и 
по ни шта ва ју.

Из у зет но, по вла че ње и по ни ште ње ак ци ја мо же се вр ши ти и у слу ча ју ка да та 
мо гућ ност ни је би ла пред ви ђе на ста ту том пре не го што је из вр шен упис ак ци ја ко је 
се по вла че и по ни шта ва ју, под усло вом да се од лу ка о сма ње њу основ ног ка пи та ла по
вла че њем и по ни ште њем ак ци ја до не се уз са гла сност сва ког ак ци о на ра чи је се ак ци је 
по вла че и по ни шта ва ју, као и тре ћих ли ца ко ја има ју пра ва на тим ак ци ја ма ко ја су упи
са на у Цен трал ном ре ги стру.

Од лу ка скуп шти не о сма ње њу основ ног ка пи та ла по вла че њем и по ни ште њем ак
ци ја из ста ва 2. овог чла на оба ве зно са др жи усло ве, ро ко ве и на чин на ко ји се спро во ди 
по вла че ње и по ни ште ње ак ци ја, ако исти ни су утвр ђе ни ста ту том. 

Јед на ки трет ман ак ци о на ра исте кла се 
Члан 318.

Ак ци о на ри исте кла се у спро во ђе њу по ступ ка сма ње ња основ ног ка пи та ла дру
штва има ју исти трет ман.

Јед нак трет ман ак ци о на ра из ста ва 1. овог чла на обез бе ђу је се сра змер ним по
вла че њем и по ни ште њем ак ци ја од свих ак ци о на ра да те кла се ак ци ја, или сра змер ним 
сма ње њем но ми нал не, од но сно ра чу но вод стве не вред но сти ак ци ја свих ак ци о на ра да те 
кла се ак ци ја.

Из нос сма ње ња основ ног ка пи та ла мо ра се утвр ди ти у ви си ни ко ја омо гу ћа ва спро
во ђе ње на че ла јед на ког трет ма на у скла ду са ста вом 2. овог чла на.

Од лу ка о сма ње њу основ ног ка пи та ла ко ја је до не та су прот но на че лу јед на ког 
трет ма на ни шта ва је. 

За шти та по ве ри ла ца 
Члан 319.

Ре ги стар при вред них су бје ка та об ја вљу је од лу ку о сма ње њу основ ног ка пи та ла 
дру штва у не пре кид ном тра ја њу од три ме се ца по чев од да на ре ги стра ци је у скла ду са 
чла ном 314. став 3. овог за ко на.

Дру штво је ду жно да по ве ри о ци ма ко ји су по зна ти дру штву, а чи ја по је ди нач на 
по тра жи ва ња из но се нај ма ње 2.000.000 ди на ра у про тив вред но сти би ло ко је ва лу те по 
сред њем кур су На род не бан ке Ср би је на дан ре ги стра ци је од лу ке о сма ње њу основ ног 
ка пи та ла у скла ду са чла ном 314. став 3. овог за ко на упу ти и пи са но оба ве ште ње о тој 
од лу ци, нај ка сни је 30 да на по спро ве де ној ре ги стра ци ји те од лу ке.

По ве ри о ци чи ја су по тра жи ва ња, не за ви сно од да ту ма до спе ћа, на ста ла пре ис те ка 
ро ка од 30 да на од да на об ја ве од лу ке о сма ње њу основ ног ка пи та ла дру штва у скла ду 
са ста вом 1. овог чла на мо гу пи са ним пу тем тра жи ти од дру штва обез бе ђе ње тих по
тра жи ва ња до ис те ка пе ри о да об ја ве те од лу ке из ста ва 1. овог чла на. 

По ве ри о ци ко ји су тра жи ли обез бе ђе ње по тра жи ва ња у скла ду са ста вом 3. овог 
чла на и ко ји од дру штва не до би ју обез бе ђе ње тих по тра жи ва ња у ро ку од три ме се ца 
по ис те ку ро ка из ста ва 1. овог чла на, ни ти им дру штво из ми ри та по тра жи ва ња, мо гу 
ту жбом про тив дру штва пред над ле жним су дом тра жи ти уста но вља ва ње обез бе ђе ња 
сво јих по тра жи ва ња, под усло вом да до ка жу да је из ми ре ње њи хо вих по тра жи ва ња 
угро же но пред мет ним сма ње њем основ ног ка пи та ла.
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При ли ком од лу чи ва ња по ту жби из ста ва 3. овог чла на суд ће по себ но во ди ти ра
чу на о то ме да ли је тра же но обез бе ђе ње нео п ход но у ци љу за шти те по ве ри ла ца има ју ћи 
у ви ду имо ви ну дру штва. 

Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, обез бе ђе ње по тра жи ва ња не мо гу тра жи ти:
1) по ве ри о ци чи ја по тра жи ва ња спа да ју у пр ви или дру ги ис плат ни ред у сми слу 

за ко на ко јим се уре ђу је сте чај;
2) по ве ри о ци чи је је по тра жи ва ње обез бе ђе но.
У слу ча ју сма ње ња основ ног ка пи та ла дру штво мо же вр ши ти пла ћа ња ак ци о на

ри ма са мо по ис те ку ро ка од 30 да на од да на ре ги стра ци је сма ње ња основ ног ка пи та ла 
у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 

Из у зе ци од при ме не од ре да ба о за шти ти по ве ри ла ца код по ни ште ња ак ци ја 

Члан 320.
Од ред бе чла на 319. овог за ко на о за шти ти по ве ри ла ца не при ме њу ју се у сле де ћим 

слу ча је ви ма:
1) ка да се по ни шта ва ју соп стве не ак ци је ко је је дру штво бес те рет но сте кло и ко је 

су у пот пу но сти упла ће не;
2) ка да се ак ци је ко је су у пот пу но сти упла ће не по вла че и по ни шта ва ју ис пла том 

на те рет сред ста ва ре зер ви ко је се мо гу ко ри сти ти за те на ме не, при че му је дру штво у 
оба ве зи да по шту је од ред бе чла на 275. овог за ко на о огра ни че њи ма пла ћа ња;

3) ка да се код ак ци ја без но ми нал не вред но сти њи хо вим по вла че њем и по ни ште
њем исто вре ме но по ве ћа ва уче шће пре о ста лих ак ци ја у основ ном ка пи та лу дру штва, 
од но сно код ак ци ја са но ми нал ном вред но шћу по ве ћа ва но ми нал на вред ност пре о ста лих 
ак ци ја та ко да не до ђе до сма ње ња основ ног ка пи та ла дру штва;

4) ка да се са по вла че њем и по ни ште њем ак ци ја исто вре ме но из да ју но ве ак ци је 
у но ми нал ној вред но сти по ву че них ак ци ја, од но сно ра чу но вод стве ној вред но сти код 
ак ци ја без но ми нал не вред но сти. 

Из у зе ци од при ме не од ре да ба о за шти ти по ве ри ла ца код сма ње ња основ ног 
ка пи та ла без про ме не не то имо ви не дру штва 

Члан 321.
На сма ње ње основ ног ка пи та ла дру штва ко је не ма за по сле ди цу про ме ну не то имо

ви не дру штва не при ме њу ју се од ред бе чла на 319. овог за ко на о за шти ти по ве ри ла ца. 
Не то имо ви на дру штва не ме ња се у слу ча ју сма ње ња основ ног ка пи та ла ко јим се: 
1) по кри ва ју гу би ци дру штва;
2) ства ра ју или по ве ћа ва ју ре зер ве за по кри ва ње бу ду ћих гу би та ка дру штва или за 

по ве ћа ње основ ног ка пи та ла из не то имо ви не дру штва.
Сма ње ње основ ног ка пи та ла дру штва из ста ва 2. тач ка 1) овог чла на мо же се вр

ши ти са мо ако дру штво не рас по ла же не рас по ре ђе ном до би ти и ре зер ва ма ко је се мо гу 
ко ри сти ти за те на ме не и у из но су ко ји не мо же би ти ве ћи од из но са гу би та ка ко ји се 
по кри ва ју.

Ре зер ве из ста ва 2. тач ка 2) овог чла на по спро ве де ном сма ње њу ка пи та ла не мо гу 
би ти ве ће од 10% основ ног ка пи та ла. 

Сма ње ње ка пи та ла у скла ду са од ред ба ма овог чла на не мо же би ти основ за ис пла те 
ак ци о на ри ма или осло ба ђа ње ак ци о на ра од оба ве за упла те, од но сно уно са упи са них, а 
не у пла ће них, од но сно не у не тих уло га у дру штво. 
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Упис сма ње ња основ ног ка пи та ла у Цен трал ни ре ги стар 

Члан 322.
На кон ре ги стра ци је од лу ке о сма ње њу основ ног ка пи та ла дру штва, дру штво под

но си Цен трал ном ре ги стру зах тев за упис про ме на про ис те клих из сма ње ња основ ног 
ка пи та ла уз ко ји под но си:

1) од лу ку о сма ње њу основ ног ка пи та ла;
2) до каз о ре ги стра ци ји од лу ке из тач ке 1) овог ста ва у скла ду са за ко ном о ре ги

стра ци ји;
3) по дат ке о про ме на ма ко је се упи су ју и ак ци о на ри ма на чи јим ра чу ни ма се про

ме не упи су ју;
4) пи са ну из ја ву пред сед ни ка од бо ра ди рек то ра, као и пред сед ни ка над зор ног од

бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, о ис пу ње но сти за ко ном про пи са них усло ва 
за сма ње ње ка пи та ла.

Зах тев из ста ва 1. овог чла на под но си се у ро ку од пет рад них да на од да на ре
ги стра ци је од лу ке о сма ње њу основ ног ка пи та ла у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.

У слу ча ју сма ње ња ка пи та ла ко је је дру штво би ло ду жно да спро ве де у скла ду са 
чла ном 319. овог за ко на, дру штво зах тев из ста ва 1. овог чла на до ста вља на кон спро
ве де ног по ступ ка за шти те по ве ри ла ца, уз ко ји по ред до ку мен та ци је из ста ва 1. овог 
чла на под но си и:

1) до каз о об ја вљи ва њу од лу ке из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на у скла ду са чла ном 
319. овог за ко на;

2) пи са ну из ја ву пред сед ни ка од бо ра ди рек то ра, као и пред сед ни ка над зор ног од
бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, да су сва по тра жи ва ња чи је обез бе ђе ње или 
из ми ре ње је тра же но од стра не по ве ри ла ца у скла ду са чла ном 319. став 3. овог за ко на 
обез бе ђе на од но сно из ми ре на, од но сно да ти по ве ри о ци у про пи са ном ро ку ни су под не ли 
ту жбу над ле жном су ду, од но сно да је над ле жни суд од био да на ло жи уста но вља ва ње 
обез бе ђе ња у ко рист тих по ве ри ла ца.

Ди рек то ри и чла но ви над зор ног од бо ра од го ва ра ју со ли дар но по ве ри о ци ма дру штва 
за ште ту ко ја на ста не као по сле ди ца спро ве де ног сма ње ња основ ног ка пи та ла дру штва 
ако је из ја ва из ста ва 1. тач ка 4) или из ја ва из ста ва 2. тач ка 2) овог чла на би ла не тач на. 

Ре ги стра ци ја сма ње ња основ ног ка пи та ла и деј ство ре ги стра ци је 

Члан 323.
По из вр ше ном упи су про ме на про ис те клих из сма ње ња основ ног ка пи та ла у Цен

трал ном ре ги стру, дру штво је у оба ве зи да из вр ши ре ги стра ци ју сма ње ња основ ног 
ка пи та ла у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.

Основ ни ка пи тал дру штва сма тра се сма ње ним да ном ре ги стра ци је из ста ва 1. 
овог чла на. 

Нај ве ћи из нос сма ње ња 

Члан 324.
Од лу ка о сма ње њу основ ног ка пи та ла дру штва ис под ми ни мал ног основ ног ка

пи та ла из чла на 293. овог за ко на мо же се до не ти са мо под усло вом да се исто вре ме но 
спро ве де и по ве ћа ње основ ног ка пи та ла у скла ду са чла ном 325. овог за ко на та ко да 
као ре зул тат тог сма ње ња и по ве ћа ња основ ни ка пи тал дру штва бу де нај ма ње јед нак 
ми ни мал ном из но су основ ног ка пи та ла из чла на 293. овог за ко на.
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У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, ако дру штво не до не се исто вре ме но и од лу ку о 
по ве ћа њу основ ног ка пи та ла у скла ду са тим ста вом и не спро ве де то по ве ћа ње, од лу ка 
о сма ње њу основ ног ка пи та ла ни шта ва је. 

Исто вре ме но сма ње ње и по ве ћа ње основ ног ка пи та ла 

Члан 325.
Дру штво мо же до не ти од лу ку ко јом се исто вре ме но основ ни ка пи тал дру штва 

сма њу је по јед ном осно ву и по ве ћа ва по дру гом осно ву.
У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на при ме њу ју се од ред бе овог за ко на о сма ње њу и 

по ве ћа њу основ ног ка пи та ла дру штва. 

7. Упра вља ње дру штвом 

Ор га ни дру штва 

Члан 326.
Упра вља ње дру штвом мо же би ти ор га ни зо ва но као јед но дом но или дво дом но.
У слу ча ју јед но дом ног упра вља ња, ор га ни дру штва су:
1) скуп шти на;
2) је дан или ви ше ди рек то ра, од но сно од бор ди рек то ра.
У слу ча ју дво дом ног упра вља ња, ор га ни дру штва су:
1) скуп шти на;
2) над зор ни од бор;
3) је дан или ви ше из вр шних ди рек то ра, од но сно из вр шни од бор.
У јед но чла ном дру штву функ ци ју скуп шти не вр ши је ди ни ак ци о нар дру штва.
Ста ту том се од ре ђу је да ли је упра вља ње дру штвом јед но дом но или дво дом но.
Про ме на вр сте ор га ни за ци је упра вља ња вр ши се из ме ном ста ту та. 

7.1. Скуп шти на 

7.1.1. Оп шта пра ви ла 

При ме на од ре да ба о скуп шти ни 

Члан 327.
Од ред бе овог за ко на ко је се од но се на скуп шти ну дру штва при ме њу ју се на сва 

ак ци о нар ска дру штва не за ви сно од вр сте ор га ни за ци је упра вља ња. 

Са став скуп шти не и пра ва ак ци о на ра 

Члан 328.
Скуп шти ну чи не сви ак ци о на ри дру штва.
Ак ци о нар има пра во да уче ству је у ра ду скуп шти не, што под ра зу ме ва:
1) пра во да гла са о пи та њи ма о ко ји ма гла са ње го ва кла са ак ци ја;
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2) пра во на уче шће у рас пра ви о пи та њи ма на днев ном ре ду скуп шти не, укљу
чу ју ћи и пра во на под но ше ње пред ло га, по ста вља ње пи та ња ко ја се од но се на днев ни 
ред скуп шти не и до би ја ње од го во ра, у скла ду са ста ту том и по слов ни ком скуп шти не.

Из у зет но, ста ту том се мо же утвр ди ти ми ни ма лан број ак ци ја ко је ак ци о нар мо ра 
по се до ва ти за лич но уче шће у ра ду скуп шти не, ко ји не мо же би ти ве ћи од бро ја ко ји 
пред ста вља 0,1% укуп ног бро ја ак ци ја од го ва ра ју ће кла се.

Ак ци о на ри ко ји по је ди нач но не по се ду ју број ак ци ја про пи сан у скла ду са ста вом 
3. овог чла на има ју пра во да у ра ду скуп шти не уче ству ју пре ко за јед нич ког пу но моћ
ни ка или да гла са ју у од су ству у скла ду са овим за ко ном.

Ста ту том или по слов ни ком скуп шти не мо гу се уве сти са мо она огра ни че ња пра ва на 
уче шће у ра ду скуп шти не ко ја су усме ре на на обез бе ђи ва ње ре да на сед ни ци скуп шти не. 

Над ле жност скуп шти не 

Члан 329.
Скуп шти на од лу чу је о:
1) из ме на ма ста ту та;
2) по ве ћа њу или сма ње њу основ ног ка пи та ла, као и сва кој еми си ји хар ти ја од 

вред но сти;
3) бро ју одо бре них ак ци ја;
4) про ме на ма пра ва или по вла сти ца би ло ко је кла се ак ци ја;
5) ста ту сним про ме на ма и про ме на ма прав не фор ме;
6) сти ца њу и рас по ла га њу имо ви ном ве ли ке вред но сти;
7) рас по де ли до би ти и по кри ћу гу би та ка;
8) усва ја њу фи нан сиј ских из ве шта ја, као и из ве шта ја ре ви зо ра ако су фи нан сиј ски 

из ве шта ји би ли пред мет ре ви зи је;
9) усва ја њу из ве шта ја од бо ра ди рек то ра, од но сно над зор ног од бо ра ако је упра

вља ње дру штвом дво дом но;
10) на кна да ма ди рек то ри ма, од но сно чла но ви ма над зор ног од бо ра ако је упра вља ње 

дру штвом дво дом но, од но сно пра ви ли ма за њи хо во од ре ђи ва ње, укљу чу ју ћи и на кна ду 
ко ја се ис пла ћу је у ак ци ја ма и дру гим хар ти ја ма од вред но сти дру штва;

11) име но ва њу и раз ре ше њу ди рек то ра;
12) име но ва њу и раз ре ше њу чла но ва над зор ног од бо ра, ако је упра вља ње дру

штвом дво дом но;
13) по кре та њу по ступ ка ли кви да ци је, од но сно под но ше њу пред ло га за сте чај дру

штва;
14) из бо ру ре ви зо ра и на кна ди за ње гов рад;
15) дру гим пи та њи ма ко ја су у скла ду са овим за ко ном ста вље на на днев ни ред 

сед ни це скуп шти не;
16) дру гим пи та њи ма у скла ду са овим за ко ном и ста ту том. 

Сед ни це скуп шти не 

Члан 330.
Сед ни це скуп шти не мо гу би ти ре дов не или ван ред не. 
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Дан ак ци о на ра 

Члан 331.
Дан ак ци о на ра је дан на ко ји се утвр ђу је спи сак ак ци о на ра ко ји има ју пра во на 

уче шће у ра ду сед ни це скуп шти не и па да на де се ти дан пре да на одр жа ва ња те сед ни це.
Спи сак ак ци о на ра из ста ва 1. овог чла на дру штво утвр ђу је на осно ву из во да из 

је дин стве не еви ден ци је ак ци о на ра Цен трал ног ре ги стра.
Ак ци о нар са спи ска из ста ва 1. овог чла на ко ји на кон да на ак ци о на ра на тре ће ли

це пре не се сво је ак ци је за др жа ва пра во да уче ству је у ра ду те сед ни це скуп шти не по 
осно ву ак ци ја ко је је по се до вао на дан ак ци о на ра.

Од бор ди рек то ра, од но сно из вр шни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но 
ду жан је да сва ком ак ци о на ру са спи ска из ста ва 1. овог чла на на ње гов пи са ни зах тев, 
ко ји мо же би ти по слат и елек трон ским пу тем, без од ла га ња, а нај ка сни је на ред ног рад
ног да на од да на при је ма зах те ва, до ста ви тај спи сак у пи са ној или елек трон ској фор ми.

Из у зет но од ста ва 4. овог чла на, у слу ча ју јав ног ак ци о нар ског дру штва ко је има 
пре ко 10.000 ак ци о на ра на дан ак ци о на ра, сма тра ће се да је дру штво из вр ши ло оба ве зу 
из тог ста ва ако ак ци о на ри ма ко ји су под не ли зах тев омо гу ћи увид у спи сак из ста ва 1. 
овог чла на у про сто ри ја ма дру штва по чев од на ред ног рад ног да на од да на ак ци о на ра 
па до рад ног да на ко ји прет хо ди да ну одр жа ва ња сед ни це скуп шти не, о че му је ду жно 
да оба ве сти ак ци о на ре у по зи ву за сед ни цу скуп шти не. 

Ме сто одр жа ва ња сед ни це 

Члан 332.
Сед ни ца се по пра ви лу одр жа ва у се ди шту дру штва.
Од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но 

мо же од лу чи ти да се сед ни ца скуп шти не одр жи и на дру гом ме сту ако је то по треб но 
ра ди олак ша не ор га ни за ци је сед ни це скуп шти не. 

Пред сед ник скуп шти не 

Члан 333.
Сед ни цом скуп шти не пред се да ва пред сед ник скуп шти не од ре ђен ста ту том, од но

сно ли це ко је скуп шти на на сва кој сед ни ци би ра у скла ду са ста ту том или по слов ни ком 
скуп шти не, а ако ста тут и по слов ник скуп шти не не про пи су ју по сту пак за из бор пред
сед ни ка скуп шти не пред сед ник скуп шти не је ли це ко је по се ду је или пред ста вља нај ве ћи 
по је ди нач ни број гла со ва обич них ак ци ја у од но су на уку пан број гла со ва при сут них 
ак ци о на ра са обич ним ак ци ја ма.

Ако је ста ту том скуп шти не пред ви ђе но да пред сед ни ка скуп шти не би ра скуп шти на, 
ста ту том или по слов ни ком скуп шти не мо же се од ре ди ти да јед ном иза бран пред сед ник 
скуп шти не вр ши ту функ ци ју и на свим на ред ним сед ни ца ма скуп шти не, до из бо ра но
вог пред сед ни ка у скла ду са ста ту том од но сно по слов ни ком скуп шти не.

Из у зет но, сед ни цом скуп шти не пред се да ва ли це ко је је суд у скла ду са чла ном 339. 
овог за ко на од ре дио да вр ши функ ци ју пред сед ни ка скуп шти не. 
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По слов ник скуп шти не 

Члан 334.
Скуп шти на на пр вој сед ни ци на пред лог пред сед ни ка скуп шти не или ак ци о на ра 

ко ји по се ду ју или пред ста вља ју нај ма ње 10% гла со ва при сут них ак ци о на ра ве ћи ном гла
со ва при сут них ак ци о на ра усва ја по слов ник о ра ду скуп шти не (по слов ник скуп шти не), 
осим ако је ве ћа ве ћи на пред ви ђе на ста ту том.

По слов ни ком скуп шти не бли же се утвр ђу је на чин ра да и од лу чи ва ња скуп шти не 
у скла ду са овим за ко ном и ста ту том.

Скуп шти на на сва кој сед ни ци мо же, на пред лог пред сед ни ка скуп шти не или ак
ци о на ра ко ји по се ду ју или пред ста вља ју нај ма ње 10% гла со ва при сут них ак ци о на ра, 
ве ћи ном из ста ва 1. овог чла на усво ји ти из ме не и до пу не по слов ни ка скуп шти не. 

По зив за сед ни цу 

Члан 335.
По зив ак ци о на ри ма за сед ни цу скуп шти не (у да љем тек сту: по зив за сед ни цу) 

са др жи на ро чи то:
1) дан сла ња по зи ва;
2) вре ме и ме сто одр жа ва ња сед ни це;
3) пред лог днев ног ре да сед ни це, са ја сном на зна ком о ко јим тач ка ма днев ног ре да 

се пред ла же да скуп шти на до не се од лу ку и на во ђе њем кла се и укуп ног бро ја ак ци ја ко ја 
о тој од лу ци гла са и ве ћи ни ко ја је по треб на за до но ше ње те од лу ке;

4) оба ве ште ње о на чи ни ма на ко ји се мо гу пре у зе ти ма те ри ја ли за сед ни цу;
5) по у ку о пра ви ма ак ци о на ра у ве зи са уче шћем у ра ду скуп шти не и ја сно и пре

ци зно оба ве ште ње о пра ви ли ма за њи хо во оства ри ва ње, ко ја пра ви ла мо ра ју би ти у 
скла ду са овим за ко ном, ста ту том и по слов ни ком скуп шти не;

6) фор му лар за да ва ње пу но моћ ја, ако је дру штво про пи са ло оба ве зну упо тре бу 
тог фор му ла ра у скла ду са чла ном 344. овог за ко на;

7) оба ве ште ње о да ну ак ци о на ра и об ја шње ње да са мо ак ци о на ри ко ји су ак ци о
на ри дру штва на тај дан има ју пра во на уче шће у ра ду скуп шти не. 

Оба ве ште ње из ста ва 1. тач ка 7) овог чла на на ро чи то са др жи:
1) по дат ке о пра ви ма ак ци о на ра на пред ла га ње днев ног ре да и пра ви ма на по ста

вља ње пи та ња, уз на во ђе ње ро ко ва у ко ји ма се та пра ва мо гу ко ри сти ти, при че му то 
оба ве ште ње мо же да са др жи и са мо те ро ко ве под усло вом да је у ње му ја сно на ве де но 
да су де таљ не ин фор ма ци је о ко ри шће њу тих пра ва до ступ не на ин тер нет стра ни ци 
дру штва;

2) опис про це ду ре за гла са ње пре ко пу но моћ ни ка, а на ро чи то ин фор ма ци ју о на чи ну 
на ко ји дру штво омо гу ћа ва ак ци о на ри ма до ста ву оба ве ште ња о име но ва њу пу но моћ
ни ка елек трон ским пу тем;

3) опис про це ду ре за гла са ње у од су ству, као и за гла са ње елек трон ским пу тем ако 
је то пред ви ђе но ста ту том, укљу чу ју ћи и фор му ла ре за та кво гла са ње.

По зив за сед ни цу упу ћу је се ли ци ма ко ја су ак ци о на ри дру штва на дан на ко ји је 
од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор до нео од лу ку о са зи ва њу скуп шти не, од но сно 
на дан до но ше ња од лу ке су да ако се сед ни ца скуп шти не са зи ва по на ло гу су да, и то:

1) на адре се ак ци о на ра из је дин стве не еви ден ци је ак ци о на ра, а до ста вља ње се 
сма тра из вр ше ним да ном сла ња пре по ру че не по шиљ ке по штом на ту адре су, од но сно 
елек трон ском по штом ако је ак ци о нар дао пи са ну са гла сност за та кав на чин сла ња или
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2) об ја вљи ва њем на ин тер нет стра ни ци дру штва и на ин тер нет стра ни ци ре ги стра 
при вред них су бје ка та. 

Јав но ак ци о нар ско дру штво ду жно је да по зив за сед ни цу об ја ви и на ин тер нет 
стра ни ци ре гу ли са ног тр жи шта, од но сно мул ти ла те рал не тр го вач ке плат фор ме где су 
укљу че не ње го ве ак ци је, а об ја ву увек вр ши и на сво јој ин тер нет стра ни ци. 

Об ја ва у скла ду са ста вом 3. тач ка 2) и ста вом 4. овог чла на мо ра тра ја ти нај ма ње 
до да на одр жа ва ња сед ни це.

Ста ту том дру штва се мо же пред ви де ти да се по зив за сед ни цу упу ћу је и об ја вљи
ва њем у нај ма ње јед ном ви со ко ти ра жном днев ном ли сту ко ји се ди стри бу и ра на це лој 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Дру штво ни је ду жно да у по зи ву за сед ни цу на ве де еле мен те из ста ва 1. тач. 4), 
6) и 7) овог чла на, ако у по зи ву за сед ни цу на зна чи ин тер нет стра ни це са ко јих се мо гу 
пре у зе ти ти по да ци, од но сно до ку мен ти.

Дру штво је у оба ве зи да сно си све тро шко ве об ја вљи ва ња и сла ња по зи ва за сед
ни цу.

Ако из тех нич ких раз ло га дру штво ни је у мо гућ но сти да фор му ла ре из ста ва 2. 
тач ка 3) овог чла на об ја ви на сво јој ин тер нет стра ни ци, дру штво је у оба ве зи да на сво јој 
ин тер нет стра ни ци на зна чи на ко ји на чин се ти фор му ла ри мо гу при ба ви ти у па пир ној 
фор ми, у ком слу ча ју је у оба ве зи да те фор му ла ре до ста ви пу тем по ште и без ика кве 
на кна де сва ком ак ци о на ру ко ји то за тра жи. 

Ма те ри ја ли за сед ни цу скуп шти не мо ра ју се ста ви ти на рас по ла га ње ак ци о на ри ма 
исто вре ме но са сла њем по зи ва:

1) лич ним пре у зи ма њем или пу тем пу но моћ ни ка, у се ди шту дру штва у ре дов но 
рад но вре ме или

2) на ин тер нет стра ни ци дру штва, та ко да их ак ци о на ри мо гу пре у зе ти у це ло сти.
Ста ту том се мо гу пред ви де ти и до дат ни на чи ни за ста вља ње на рас по ла га ње ма

те ри ја ла за сед ни цу ак ци о на ри ма дру штва.
Јав но ак ци о нар ско дру штво је ду жно да на сво јој ин тер нет стра ни ци, уз по зив за 

сед ни цу, об ја ви и уку пан број ак ци ја и пра ва гла са на дан об ја ве по зи ва, укљу чу ју ћи и 
број ак ци ја сва ке кла се ко ја има пра во гла са по тач ка ма днев ног ре да сед ни це.

Сед ни ца скуп шти не дру штва ко је ни је јав но ак ци о нар ско дру штво мо же се одр жа ти 
и без при ме не од ре да ба овог чла на ако сви ак ци о на ри при су ству ју сед ни ци и ако се ни 
је дан ак ци о нар то ме не про ти ви. 

Днев ни ред 

Члан 336.
Днев ни ред утвр ђу је се од лу ком о са зи ва њу сед ни це скуп шти не ко ју до но си од бор 

ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но.
Скуп шти на мо же од лу чи ва ти и рас пра вља ти са мо о тач ка ма на днев ном ре ду. 

Пра во на пред ла га ње до пу не днев ног ре да 

Члан 337.
Је дан или ви ше ак ци о на ра ко ји по се ду ју нај ма ње 5% ак ци ја са пра вом гла са мо же 

од бо ру ди рек то ра, од но сно над зор ном од бо ру ако је упра вља ње дру штвом дво дом но 
пред ло жи ти до дат не тач ке за днев ни ред сед ни це о ко ји ма пред ла жу да се рас пра вља, 
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као и до дат не тач ке о ко ји ма се пред ла же да скуп шти на до не се од лу ку, под усло вом да 
обра зло же тај пред лог или да до ста ве текст од лу ке ко ју пред ла жу.

Пред лог из ста ва 1. овог чла на да је се пи са ним пу тем, уз на во ђе ње по да та ка о 
под но си о ци ма зах те ва, а мо же се упу ти ти дру штву нај ка сни је 20 да на пре да на одр жа
ва ња ре дов не сед ни це скуп шти не, од но сно де сет да на пре одр жа ва ња ван ред не сед ни це 
скуп шти не.

Јав но ак ци о нар ско дру штво је ду жно да пред лог из ста ва 1. овог чла на об ја ви на 
ин тер нет стра ни ци дру штва нај ка сни је на ред ног рад ног да на од да на при је ма пред ло га.

Ако од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво
дом но, при хва ти пред лог из ста ва 1. овог чла на, дру штво је у оба ве зи да но ви днев ни 
ред без од ла га ња до ста ви ак ци о на ри ма ко ји има ју пра во на уче шће у ра ду скуп шти не 
на на чин пред ви ђен у чла ну 335. ст. 3. до 5. овог за ко на. 

До пу на днев ног ре да по на ло гу су да 

Члан 338.
Ако од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво

дом но, не при хва ти пред лог из чла на 337. овог за ко на у ро ку од три да на од да на при
је ма пред ло га, под но си лац пред ло га има пра во да у да љем ро ку од три да на зах те ва да 
над ле жни суд у ван пар нич ном по ступ ку на ло жи дру штву да пред ло же не тач ке ста ви 
на днев ни ред скуп шти не.

Од лу ком ко јом усва ја зах тев из ста ва 1. овог чла на суд од ре ђу је но ве тач ке днев
ног ре да и од лу ку од мах, а нај ка сни је на ред ног рад ног да на, до ста вља дру штву ко је је 
ду жно да ту од лу ку без од ла га ња до ста ви ак ци о на ри ма ко ји има ју пра во на уче шће у 
ра ду скуп шти не на на чин пред ви ђен у чла ну 335. ст. 3. до 5. овог за ко на.

Суд мо же, пре ма окол но сти ма слу ча ја, од лу чи ти да се од лу ка из ста ва 2. овог чла на 
об ја ви о тро шку дру штва у нај ма ње јед ном ви со ко ти ра жном днев ном ли сту ко је се ди
стри бу и ра на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Ако но ве тач ке днев ног ре да об у хва та ју и пред лог за до но ше ње од ре ђе них од лу ка, 
од лу ка су да из ста ва 2. овог чла на мо ра са др жа ти и текст тих од лу ка. 

По сту пак из ста ва 1. овог чла на је хи тан и суд је ду жан да од лу ку по зах те ву до не се 
у ро ку од осам да на од да на при је ма зах те ва у су ду.

Жал ба на од лу ку из ста ва 2. овог чла на не за др жа ва из вр ше ње. 

Одр жа ва ње сед ни це по на ло гу су да 

Члан 339.
Ако се ре дов на сед ни ца не одр жи у ро ку про пи са ном овим за ко ном, ак ци о нар ко ји 

има пра во на уче шће у ра ду скуп шти не, ди рек тор или члан над зор ног од бо ра ако је упра
вља ње дру штвом дво дом но мо же у ро ку од три ме се ца од ис те ка ро ка за одр жа ва ње ре
дов не сед ни це зах те ва ти да суд у ван пар нич ном по ступ ку на ло жи одр жа ва ње те сед ни це.

Ако од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво
дом но, про пу сти да до не се од лу ку по зах те ву ак ци о на ра за са зи ва ње ван ред не сед ни це у 
ро ку од осам да на од да на при је ма зах те ва, од но сно ако у том ро ку од би је зах тев, и о то ме 
у истом ро ку не оба ве сти под но си о ца зах те ва, као и ако се ван ред на сед ни ца не одр жи у 
ро ку од 30 да на од да на при је ма зах те ва, сва ки под но си лац зах те ва мо же у да љем ро ку 
од 30 да на зах те ва ти да суд у ван пар нич ном по ступ ку на ло жи одр жа ва ње те сед ни це.
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Сма тра ће се да је зах тев из ста ва 2. овог чла на при мљен од стра не дру штва по ис те ку 
три да на од да на сла ња зах те ва ако је по слат на се ди ште дру штва пре по ру че ном по штом.

Од лу ка су да ко јом се на ла же одр жа ва ње сед ни це из ст. 1 или 2. овог чла на са др жи 
ме сто и вре ме одр жа ва ња сед ни це, на чин огла ша ва ња одр жа ва ња сед ни це и по зи ва ња 
ак ци о на ра, као и днев ни ред сед ни це.

Ако на ђе да је то оправ да но пре ма окол но сти ма слу ча ја, суд мо же од лу ком из ста ва 
4. овог чла на име но ва ти и ли це ко је ће, у скла ду са од лу ком су да, огла си ти одр жа ва ње 
сед ни це, из вр ши ти по зи ва ње ак ци о на ра на сед ни цу, те пред се да ва ти сед ни цом.

Тро шко ве пред у зи ма ња рад њи из ста ва 4. овог чла на и тро шко ве ли ца из ста ва 5. 
овог чла на ду жан је да, пре ма од лу ци су да, пред уј ми под но си лац зах те ва.

Суд ће од лу ком из ста ва 4. овог чла на оба ве за ти дру штво да сно си тро шко ве из 
ста ва 6. овог чла на, као и све тро шко ве ор га ни за ци је те сед ни це. 

По сту пак по зах те ву из ста ва 1. овог чла на је хи тан и суд је ду жан да од лу ку по 
зах те ву до не се у ро ку од осам да на од да на при је ма зах те ва. 

Гла са ње у од су ству 

Члан 340.
Ак ци о на ри мо гу да гла са ју пи са ним пу тем без при су ства сед ни ци, уз ове ру свог 

пот пи са на фор му ла ру за гла са ње у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ове ра пот пи са.
Ста ту том се мо же ис кљу чи ти оба ве за ове ре пот пи са из ста ва 1. овог чла на.
Ак ци о нар ко ји је гла сао у од су ству сма тра се при сут ним на сед ни ци при ли ком од

лу чи ва ња о тач ка ма днев ног ре да по ко ји ма је гла сао. 

Уче шће у ра ду скуп шти не елек трон ским пу тем 

Члан 341.
Ста ту том или по слов ни ком скуп шти не мо же се омо гу ћи ти уче шће у ра ду скуп

шти не и елек трон ским пу тем и то:
1) пре но сом сед ни це скуп шти не у ствар ном вре ме ну;
2) дво смер ним пре но сом скуп шти не у ствар ном вре ме ну, пу тем ко јег се омо гу ћа ва 

обра ћа ње ак ци о на ра скуп шти ни са дру ге ло ка ци је;
3) ме ха ни змом за гла са ње елек трон ским пу тем, би ло пре би ло то ком сед ни це, без 

по тре бе да се име ну је пу но моћ ник ко ји је фи зич ки при су тан на сед ни ци.
Ако дру штво у скла ду са ста вом 1. овог чла на омо гу ћи уче шће у ра ду скуп шти не 

елек трон ским пу тем, та кво уче шће мо же би ти огра ни че но са мо услед по тре бе иден ти
фи ка ци је ак ци о на ра и си гур но сти елек трон ске ко му ни ка ци је, и то са мо у ме ри у ко јој 
су та ква огра ни че ња по треб на за по сти за ње тих ци ље ва.

Ако при ли ком пре но са сед ни це скуп шти не из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на на ста ну 
смет ње у пре но су, пред сед ник скуп шти не је ду жан да пре ки не сед ни цу за вре ме тра
ја ња тих смет њи. 

Пра во на по ста вља ње пи та ња и до би ја ње од го во ра 

Члан 342.
Ак ци о нар ко ји има пра во на уче шће у ра ду скуп шти не има пра во да ди рек то ри ма, 

и чла но ви ма над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, по ста ви пи та ња 
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ко ја се од но се на тач ке днев ног ре да сед ни це, као и дру га пи та ња у ве зи са дру штвом 
са мо у ме ри у ко јој су од го во ри на та пи та ња нео п ход ни за пра вил ну про це ну пи та ња 
ко ја се од но се на тач ке днев ног ре да сед ни це.

Ако се на сед ни ци скуп шти не ма тич ног дру штва рас пра вља и о кон со ли до ва ном 
фи нан сиј ском из ве шта ју, пра во на по ста вља ње пи та ња по сто ји и у од но су на по сло ва ње 
по ве за них дру шта ва ко ја су укљу че на у кон со ли до ва ни фи нан сиј ски из ве штај.

Ди рек тор, од но сно члан над зор ног од бо ра ду жан је да ак ци о на ру пру жи од го вор 
на по ста вље но пи та ње из ста ва 1. овог чла на то ком сед ни це.

Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, од го вор се мо же ус кра ти ти ако:
1) би се ра зум но мо гло за кљу чи ти да би да ва њем од го во ра мо гла би ти на не та ште та 

дру штву или са њи ме по ве за ном ли цу;
2) би да ва њем од го во ра би ло учи ње но кри вич но де ло;
3) је од го ва ра ју ћа ин фор ма ци ја до ступ на на ин тер нет стра ни ци дру штва у фор ми 

пи та ња и од го во ра нај ма ње се дам да на пре да на одр жа ва ња сед ни це.
Ста ту том и по слов ни ком скуп шти не мо же се уре ди ти по сту пак за по ста вља ње пи

та ња из ста ва 1. овог чла на ис кљу чи во ра ди омо гу ћа ва ња иден ти фи ка ци је ак ци о на ра, 
одр жа ва ња ре да на сед ни ци, од го ва ра ју ће при пре ме сед ни це, као и за шти те по слов не 
тај не и по слов них ин те ре са дру штва.

Ди рек тор, од но сно члан над зор ног од бо ра мо же да ти је дан од го вор на ви ше пи та ња 
ко ја има ју исту са др жи ну.

У слу ча ју да ди рек тор, од но сно члан над зор ног од бо ра ус кра ти да ва ње од го во ра 
ак ци о на ру, та чи ње ни ца и раз лог из ко јег је ус кра ће но да ва ње од го во ра уне ће се у за
пи сник са сед ни це. 

Да ва ње од го во ра по на ло гу су да 

Члан 343.
У слу ча ју из чла на 342. став 7. овог за ко на ако је по тач ки днев ног ре да у ве зи са 

ко јом је по ста вље но пи та ње на ко је је ус кра ћен од го вор до не та од лу ка скуп шти не, ак
ци о нар ко јем је ус кра ћен од го вор има пра во да у ро ку од осам да на од да на одр жа ва ња 
сед ни це зах те ва да над ле жни суд у ван пар нич ном по ступ ку на ло жи дру штву да му до
ста ви од го вор на по ста вље но пи та ње у ро ку од осам да на.

Пра во из ста ва 1. овог чла на има и сва ки ак ци о нар ко ји је на за пи сник из ја вио да 
сма тра да је од го вор нео прав да но ус кра ћен.

По сту пак из ста ва 1. овог чла на је хи тан и суд је ду жан да од лу ку по зах те ву до не се 
у ро ку од осам да на од да на при је ма зах те ва. 

Пу но моћ је за гла са ње 

Члан 344.
Ак ци о нар има пра во да пу тем пу но моћ ја овла сти од ре ђе но ли це да у ње го во име 

уче ству је у ра ду скуп шти не, укљу чу ју ћи и пра во да у ње го во име гла са (у да љем тек сту: 
пу но моћ је за гла са ње).

Пу но моћ ник из ста ва 1. овог чла на има иста пра ва у по гле ду уче шћа у ра ду сед ни це 
скуп шти не као и ак ци о нар ко ји га је овла стио.

Дру штво не мо же да про пи ше по себ не усло ве ко је мо ра да ис пу ња ва пу но моћ ник 
ни ти огра ни чи ти њи хов број.
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Ако је пу но моћ је за гла са ње из да то ве ћем бро ју ли ца, сма тра ће се да је сва ко од 
пу но моћ ни ка по на о соб овла шћен за гла са ње.

Ако сед ни ци при сту пи ви ше од јед ног пу но моћ ни ка истог ак ци о на ра по осно ву 
истих ак ци ја, дру штво ће као пу но моћ ни ка при хва ти ти ли це са нај ка сни јим да ту мом на 
пу но моћ ју за гла са ње, а ако има ви ше од јед ног пу но моћ ја за гла са ње ко ја има ју исти 
нај ка сни ји да тум дру штво је овла шће но да као пу но моћ ни ка при хва ти са мо јед но од 
тих ли ца.

Пу но моћ је за гла са ње да је се у пи са ној фор ми и са др жи на ро чи то:
1) име, од но сно по слов но име ак ци о на ра, са свим по да ци ма из чла на 265. став 1. 

тач ка 1) овог за ко на;
2) име пу но моћ ни ка, са свим по да ци ма из чла на 265. став 1. тач ка 1) овог за ко на;
3) број, вр сту и кла су ак ци ја за ко је се пу но моћ је из да је.
Ако фи зич ко ли це да је пу но моћ је за гла са ње оно мо ра би ти ове ре но у скла ду са 

за ко ном ко јим се уре ђу је ове ра пот пи са.
Пу но моћ је за гла са ње мо же се да ти и елек трон ским пу тем, ако је дру штво омо гу

ћи ло та кав на чин да ва ња пу но моћ ја.
Јав но ак ци о нар ско дру штво је ду жно да омо гу ћи да ва ње пу но моћ ја за гла са ње 

елек трон ским пу тем.
Ако се пу но моћ је да је елек трон ским пу тем оно мо ра би ти пот пи са но ква ли фи ко ва

ним елек трон ским пот пи сом у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је елек трон ски пот пис. 
Ста ту том јав ног дру штва мо ра се пред ви де ти нај ма ње је дан на чин на ко ји ак ци о нар 

или пу но моћ ник мо же оба ве сти ти дру штво о да том пу но моћ ју за гла са ње елек трон ским 
пу тем, при че му се мо гу про пи си ва ти са мо фор мал ни зах те ви ко ји су нео п ход ни за иден
ти фи ка ци ју ак ци о на ра и утвр ђи ва ње са др жи не пу но моћ ја за гла са ње.

Дру штво мо же про пи са ти оба ве зну упо тре бу од ре ђе ног фор му ла ра за да ва ње пу
но моћ ја, под усло вом да тај фор му лар омо гу ћа ва да ва ње пу но моћ ја са ин струк ци ја ма 
по сва кој тач ки днев ног ре да.

Ста ту том или по слов ни ком скуп шти не мо же се пред ви де ти да су ак ци о нар или пу
но моћ ник ду жни да ко пи ју пу но моћ ја до ста ве дру штву пре да на одр жа ва ња сед ни це, с 
тим што као по след њи дан за до ста ву пу но моћ ја за гла са ње не мо же би ти од ре ђен дан 
ко ји прет хо ди да ну одр жа ва ња сед ни це ви ше од три рад на да на.

Ако пу но моћ је за гла са ње са др жи упут ства или на ло ге за оства ри ва ње пра ва гла са, 
пу но моћ ник је ду жан да по сту па по њи ма, а ако пу но моћ је не са др жи упут ство пу но
моћ ник је ду жан да гла са са ве сно и у нај бо љем ин те ре су ак ци о на ра.

На ло зи и упут ства из ста ва 14. овог чла на мо ра ју би ти ја сни и пре ци зни и да ти по 
тач ка ма днев ног ре да.

На кон одр жа ва ња сед ни це, пу но моћ ник је ду жан да оба ве сти ак ци о на ра о на чи ну 
на ко ји је гла сао на сед ни ци.

Пу но моћ ник је од го во ран за ште ту ак ци о на ру ако пра во гла са вр ши у су прот но сти 
са од ред бом ста ва 14. овог чла на и та од го вор ност се не мо же уна пред или на кнад но 
огра ни чи ти или ис кљу чи ти.

Ако је у пу но моћ ју за гла са ње на ве де но да се да је за јед ну сед ни цу скуп шти не, оно 
ва жи и за по но вље ну сед ни цу.

Ако у пу но моћ ју за гла са ње ни је на ве де но да се да је за јед ну сед ни цу скуп шти не, 
оно ва жи и за све на ред не сед ни це скуп шти не до опо зи ва, од но сно до ис те ка пе ри о да 
на ко ји је да то.

Пу но моћ је за гла са ње ни је пре но си во.
Ако је пу но моћ ник прав но ли це, оно пра во гла са вр ши пре ко свог за кон ског за

ступ ни ка или дру гог за то по себ но овла шће ног ли ца, ко је мо же ис кљу чи во би ти члан 
ор га на тог прав ног ли ца или ње гов за по сле ни. 
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Kо мо же би ти пу но моћ ник 

Члан 345.
Пу но моћ ник из чла на 344. овог за ко на мо же би ти сва ко по слов но спо соб но ли це.
Из у зет но, ако је упра вља ње дру штвом дво дом но пу но моћ ник не мо же би ти ли це 

ко је је ди рек тор или члан над зор ног од бо ра дру штва.
У јав ном ак ци о нар ском дру штву пу но моћ ник ак ци о на ра не мо же би ти ли це ко је је:
1) кон трол ни ак ци о нар дру штва или је ли це ко је је под кон тро лом кон трол ног ак

ци о на ра или
2) ди рек тор или члан над зор ног од бо ра дру штва, или ли це ко је има то свој ство у 

дру гом дру штву ко је је кон трол ни ак ци о нар дру штва или у дру штву ко је је под кон тро
лом кон трол ног ак ци о на ра или

3) за по сле ни у дру штву или ли це ко је има то свој ство у дру гом дру штву ко је је кон
трол ни ак ци о нар дру штва или у дру штву ко је је под кон тро лом кон трол ног ак ци о на ра или

4) ли це ко је се у скла ду са чла ном 62. овог за ко на сма тра по ве за ним ли цем са фи
зич ким ли цем из тач. 1) до 3) овог ста ва или

5) ре ви зор дру штва или за по сле ни у ли цу ко је оба вља ре ви зи ју дру штва, или ли це 
ко је има то свој ство у дру гом дру штву ко је је кон трол ни ак ци о нар дру штва или у дру
штву ко је је под кон тро лом кон трол ног ак ци о на ра.

Од ред бе ста ва 3. тач. 1) до 4) овог чла на не при ме њу ју се на пу но моћ ни ка кон
трол ног ак ци о на ра. 

Пу но моћ је за ви ше ак ци о на ра 

Члан 346.
Ако је јед но ли це овла шће но од стра не ви ше ак ци о на ра као пу но моћ ник за гла са ње, 

оно мо же вр ши ти пра во гла са раз ли чи то за сва ког од тих ак ци о на ра. 

По себ но пра ви ло за пу но моћ ни ке ко је пред ла же дру штво 

Члан 347.
Ако је у по зи ву за сед ни цу ак ци о на ри ма пред ло же но јед но или ви ше ли ца ко ји ма 

ак ци о на ри мо гу да ти пу но моћ је за гла са ње, за сва ко од тих ли ца се у том по зи ву мо ра ју 
на ве сти све чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за утвр ђи ва ње по сто ја ња су ко ба ин те ре са 
из чла на 345. овог за ко на.

Ли ца из ста ва 1. овог чла на ду жна су да од бор ди рек то ра, од но сно из вр шни и 
над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но оба ве сте о свим чи ње ни ца ма и 
окол но сти ма из ста ва 1. овог чла на од мах по са зна њу о по сто ја њу тих чи ње ни ца или 
окол но сти. 

По себ но пра ви ло за бан ке ко је во де збир не или ка сто ди ра чу не 

Члан 348.
Бан ка ко ја во ди збир не или ка сто ди ра чу не ко ја се у је дин стве ној еви ден ци ји ак

ци о на ра во ди као ак ци о нар у сво је име а за ра чун сво јих кли је на та сма тра се пу но моћ
ни ком за гла са ње у од но су на те сво је кли јен те под усло вом да при ли ком при сту па ња 
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на сед ни цу пре зен ту је пи са но пу но моћ је за гла са ње, од но сно на лог за за сту па ње из дат 
од стра не тих кли је на та.

Бан ка из ста ва 1. овог чла на мо же вр ши ти пра во гла са у од но су на сва ког од сво јих 
кли је на та по себ но.

Пу но моћ је за гла са ње, од но сно на лог за за сту па ње мо ра се по пу ни ти у це ло сти 
при ли ком из да ва ња и мо же са др жа ти са мо еле мен те или из ја ве ко је се од но се на вр
ше ње пра ва гла са.

Ако кли јент не из да од ре ђе на упут ства за гла са ње, пу но моћ је за гла са ње мо же да ти 
пра во бан ци да гла са са мо:

1) у скла ду са пред ло гом ко ји је са ма бан ка да ла кли јен ту у по гле ду вр ше ња пра ва 
гла са или

2) у скла ду са пред ло зи ма од бо ра ди рек то ра дру штва, од но сно над зор ног од бо ра 
ако је упра вља ње дру штвом дво дом но.

Бан ка из ста ва 1. овог чла на је ду жна да нај ма ње јед ном го ди шње све кли јен те из 
ста ва 1. овог чла на оба ве сти о то ме да су овла шће ни да пу но моћ је за гла са ње опо зо ву 
или из ме не у сва ко до ба.

Бан ка из ста ва 1. овог чла на је у оба ве зи да кли јен ти ма из ста ва 1. овог чла на 
омо гу ћи ко ри шће ње фор му ла ра, ко ји мо гу би ти и елек трон ски, за да ва ње пу но моћ ја за 
гла са ње, од но сно на ло га за за сту па ње.

Бан ка из ста ва 1. овог чла на је у оба ве зи да три го ди не од да на одр жа ва ња сед
ни це чу ва ко пи је свих на ло га за за сту па ње и да тих пу но моћ ја за гла са ње, у па пир ној 
или елек трон ској фор ми, као и да то ком тог пе ри о да на зах тев ак ци о на ра ко ји је из дао 
на лог за за сту па ње, од но сно пу но моћ је за гла са ње из да ју пи са ну по твр ду о то ме да ли 
су по сту пи ли у скла ду са на ло зи ма, од но сно упут стви ма да тим у пу но моћ ју.

Бан ка из ста ва 1. овог чла на је у оба ве зи да по шту је и дру ге оба ве зе у по гле ду по
сту па ња на сед ни ца ма скуп шти не ак ци о на ра и пу но моћ ја за гла са ње про пи са не за ко ном 
или од ре ђе не од лу ка ма Ко ми си је за хар ти је од вред но сти. 

Из ме на или опо зив пу но моћ ја за гла са ње 

Члан 349.
Ак ци о нар мо же да из ме ни или опо зо ве пу но моћ је у сва ком тре нут ку до да на одр

жа ва ња сед ни це пи са ним пу тем, под усло вом да о то ме до да на одр жа ва ња сед ни це 
оба ве сти пу но моћ ни ка и дру штво. 

Из ме на или опо зив пу но моћ ја за гла са ње вр ши се сход ном при ме ном од ре да ба овог 
за ко на о да ва њу пу но моћ ја.

Сма тра се да је пу но моћ је опо зва но ако ак ци о нар лич но при сту пи сед ни ци скуп
шти не. 

При сту па ње на сед ни цу 

Члан 350.
Ста ту том или по слов ни ком скуп шти не мо же се од ре ди ти на чин иден ти фи ка ци је ак

ци о на ра и њи хо вих пу но моћ ни ка ко ја при су ству ју сед ни ци и ко ји уче ству ју у ње ном ра ду.
Про це ду ра од ре ђе на у скла ду са ста вом 1. овог чла на мо ра би ти огра ни че на ис

кљу чи во на утвр ђи ва ње иден ти те та ли ца и то са мо у ме ри у ко јој је то по треб но ра ди 
оства ре ња тог ци ља.
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Ако ста ту том и по слов ни ком скуп шти не ни је од ре ђе на про це ду ра из ста ва 1. овог 
чла на, иден ти тет ли ца ко ја при сту па ју на сед ни цу утвр ђу је се:

1) за фи зич ка ли ца, уви дом у лич ни иден ти фи ка ци о ни до ку мент са сли ком на ли
цу ме ста;

2) за прав на ли ца, до ка зом о свој ству овла шће ног ли ца тог прав ног ли ца и уви дом 
у лич ни иден ти фи ка ци о ни до ку мент са сли ком на ли цу ме ста.

До ка зом из ста ва 3. тач ка 2) овог чла на сма тра се из вод из од го ва ра ју ћег ре ги стра, 
и по себ но овла шће ње ко је гла си на име тог ли ца ако то ли це ни је упи са но у из во ду из 
ре ги стра као за ступ ник дру штва. 

Кво рум 

Члан 351.
Кво рум за сед ни цу скуп шти не чи ни обич на ве ћи на од укуп ног бро ја гла со ва кла се 

ак ци ја са пра вом гла са по пред мет ном пи та њу, ако ста ту том ни је од ре ђе на ве ћа ве ћи на.
Соп стве не ак ци је да те кла се, као и ак ци је да те кла се чи је је пра во гла са су спен до

ва но, не узи ма ју се у об зир при ли ком утвр ђи ва ња кво ру ма.
У кво рум се ра чу на ју и гла со ви ак ци о на ра ко ји су гла са ли у од су ству или елек

трон ским пу тем.
Кво рум на сед ни ци скуп шти не утвр ђу је се пре по чет ка ра да скуп шти не.
Скуп шти на мо же од лу чи ва ти по пред мет ном пи та њу са мо ако сед ни ци скуп шти не 

при су ству ју или су на њој пред ста вље ни ак ци о на ри ко ји по се ду ју или пред ста вља ју 
по тре бан број гла со ва кла се ак ци ја са пра вом гла са по том пи та њу. 

По но вље на сед ни ца 

Члан 352.
Ако је сед ни ца скуп шти не ак ци о нар ског дру штва од ло же на због не до стат ка кво

ру ма, мо же би ти по но во са зва на са истим днев ним ре дом та ко да се одр жи нај ка сни је 
30, а нај ра ни је 15 да на ра чу на ју ћи од да на нео др жа не сед ни це (по но вље на сед ни ца).

По зив за по но вље ну сед ни цу упу ћу је се ак ци о на ри ма нај ка сни је де сет да на пре 
да на пред ви ђе ног за одр жа ва ње по но вље не сед ни це. 

Ако је дан одр жа ва ња по но вље не сед ни це уна пред од ре ђен у по зи ву за нео др жа ну 
сед ни цу, по но вље на сед ни ца ће би ти одр жа на на тај дан.

Дан из ста ва 3. овог чла на не мо же би ти дан ко ји па да ра ни је од осмог ни ка сни је 
од три де се тог да на ра чу на ју ћи од да на нео др жа не сед ни це.

Дан ак ци о на ра нео др жа не сед ни це ва жи и за по но вље ну сед ни цу. 

Кво рум за по но вље ну сед ни цу 

Члан 353.
По но вље на ре дов на сед ни ца мо же би ти одр жа на и ако ни је ис пу њен услов кво ру ма 

из чла на 351. овог за ко на, ако ста ту том ни је дру га чи је од ре ђе но.
Кво рум за по но вље ну ван ред ну сед ни цу чи ни јед на тре ћи на од укуп ног бро ја гла

со ва ак ци ја са пра вом гла са по пред мет ном пи та њу, ако ста ту том ни је од ре ђен ве ћи 
број гла со ва.
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Ако на по но вље ној сед ни ци скуп шти не не ма по треб ног кво ру ма или се она не 
одр жи у про пи са ном ро ку, од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње 
дру штвом дво дом но у оба ве зи је да са зо ве но ву сед ни цу скуп шти не. 

Ве ћи на за до но ше ње од лу ка на по но вље ној сед ни ци 

Члан 354.
Од лу ке на по но вље ној сед ни ци до но се се ве ћи ном про пи са ном овим за ко ном и 

ста ту том, ко ја у слу ча ју јав ног ак ци о нар ског дру штва не мо же би ти ма ња од јед не че
твр ти не од укуп ног бро ја гла со ва ак ци ја са пра вом гла са по пред мет ном пи та њу. 

Ко ми си ја за гла са ње 

Члан 355.
Пред сед ник скуп шти не име ну је за пи сни ча ра и чла но ве ко ми си је за гла са ње, ако 

ста ту том или по слов ни ком скуп шти не ни је дру га чи је од ре ђе но.
Ко ми си ја за гла са ње ко ја се са сто ји од нај ма ње три чла на:
1) утвр ђу је спи сак ли ца ко ја уче ству ју у ра ду сед ни це, а по себ но ак ци о на ра и њи

хо вих пу но моћ ни ка, при че му по себ но на во ди ко је ак ци о на ре ти пу но моћ ни ци за сту па ју, 
осим у слу ча ју ак ци о на ра чи је ак ци је ка сто ди бан ка др жи у сво је име а њи хов ра чун;

2) утвр ђу је уку пан број гла со ва и број гла со ва сва ког од при сут них ак ци о на ра и 
пу но моћ ни ка, као и по сто ја ње кво ру ма за рад скуп шти не;

3) утвр ђу је ва ља ност сва ког пу но моћ ја и упут ства у сва ком пу но моћ ју;
4) бро ји гла со ве;
5) утвр ђу је и об ја вљу је ре зул та те гла са ња;
6) пре да је гла сач ке ли сти ће од бо ру ди рек то ра, од но сно из вр шном од бо ру ако је 

упра вља ње дру штвом дво дом но на чу ва ње;
7) вр ши и дру ге по сло ве у скла ду са ста ту том и по слов ни ком скуп шти не.
Ко ми си ја за гла са ње ду жна је да по сту па не при стра сно и са ве сно пре ма свим ак

ци о на ри ма и пу но моћ ни ци ма и о свом ра ду под но си пот пи са ни пи са ни из ве штај.
Чла но ви ко ми си је за гла са ње не мо гу би ти ди рек то ри, чла но ви над зор ног од бо ра, 

кан ди да ти за те функ ци је, као ни са њи ма по ве за на ли ца. 

Ре зул та ти гла са ња 

Члан 356.
Пред сед ник скуп шти не је ду жан да за сва ку од лу ку о ко јој су ак ци о на ри гла са ли 

утвр ди уку пан број ак ци ја ак ци о на ра ко ји су уче ство ва ли у гла са њу, про це нат основ ног 
ка пи та ла ко ји те ак ци је пред ста вља ју, уку пан број гла со ва и број гла со ва за и про тив те 
од лу ке као и број гла со ва ак ци о на ра ко ји су се уз др жа ли од гла са ња.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, у јав ним ак ци о нар ским дру штви ма пред сед ник 
скуп шти не је овла шћен да утвр ди са мо по сто ја ње по треб не ве ћи не за до но ше ње од ре
ђе не од лу ке ако се то ме не про ти ви ни је дан при сут ни ак ци о нар.

Јав но ак ци о нар ско дру штво је у оба ве зи да нај ка сни је у ро ку од три да на од да на 
одр жа не сед ни це на сво јој ин тер нет стра ни ци об ја ви до не те од лу ке и ре зул та те гла са ња 
по свим тач ка ма днев ног ре да о ко ји ма су ак ци о на ри гла са ли.
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Ин фор ма ци је из ста ва 3. овог чла на мо ра ју да бу ду до ступ не на ин тер нет стра ни ци 
дру штва нај ма ње 30 да на.

Дру штво ко је не по сту пи у скла ду са ст. 3. и 4. овог чла на ду жно је да сва ком ак
ци о на ру на зах тев до ста ви ин фор ма ци је из ста ва 3. овог чла на у ро ку од осам да на од 
да на при је ма зах те ва.

Ако дру штво про пу сти да по сту пи у скла ду са ста вом 5. овог чла на, под но си лац 
зах те ва мо же у да љем ро ку од 30 да на тра жи ти да над ле жни суд у ван пар нич ном по
ступ ку на ло жи дру штву да до ста ви пред мет не ин фор ма ци је. 

Гла са ње по себ них кла са ак ци ја 

Члан 357.
Ако је по од ре ђе ним тач ка ма днев ног ре да по треб но да гла са ју по себ не кла се ак

ци о на ра, то гла са ње се мо же одр жа ти у окви ру ра да сед ни це скуп шти не или на по себ но 
са зва ној сед ни ци скуп шти не ак ци о на ра те кла се (по себ на сед ни ца скуп шти не) ако то 
зах те ва ју ак ци о на ри по себ не кла се ак ци ја ко ји пред ста вља ју нај ма ње 10% од укуп ног 
бро ја гла со ва ак ци ја ко је има ју пра во гла са по том пи та њу. 

Ста ту том се мо же ис кљу чи ти мо гућ ност одр жа ва ња по себ не сед ни це скуп шти не.
На са зи ва ње, одр жа ва ње, утвр ђи ва ње кво ру ма и уче ство ва ње у ра ду у по себ ној 

сед ни ци скуп шти не при ме њу ју се од ред бе овог за ко на о са зи ва њу, одр жа ва њу, утвр ђи
ва њу кво ру ма и уче ство ва њу у ра ду обич не сед ни це скуп шти не. 

Ве ћи на за од лу чи ва ње 

Члан 358.
Скуп шти на до но си од лу ке обич ном ве ћи ном гла со ва при сут них ак ци о на ра ко ји 

има ју пра во гла са по од ре ђе ном пи та њу, осим ако је овим за ко ном или ста ту том за по
је ди на пи та ња од ре ђен ве ћи број гла со ва.

При ли ком утвр ђи ва ња бро ја гла со ва при сут них ак ци о на ра за по тре бе утвр ђи ва ња 
ве ћи не за од лу чи ва ње у об зир се узи ма ју и гла со ви ак ци о на ра ко ји су гла са ли пи са ним 
или елек трон ским пу тем. 

Уго во ри о гла са њу 

Члан 359.
Уго вор ко јим се ак ци о нар или пу но моћ ник ак ци о на ра оба ве зу је да ће гла са ти по 

пред ло зи ма или упут стви ма дру штва, ди рек то ра или чла на над зор ног од бо ра, ако је 
упра вља ње дру штвом дво дом но, ни штав је.

Уго вор ко јим се ак ци о нар оба ве зу је да ће ко ри сти ти пра во гла са на од ре ђе ни на чин 
или да не ће гла са ти, у за ме ну за по год но сти или дру ге услу ге ко је му одо бри дру штво, 
ди рек тор или члан над зор ног од бо ра, ни штав је. 

На чин гла са ња 

Члан 360.
Гла са ње мо же би ти јав но или тај но.
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Ста ту том, по слов ни ком скуп шти не или од лу ком скуп шти не ко ја ва жи са мо за ту 
сед ни цу пред ви де ће се на чин и по сту пак гла са ња.

Ако ак ти ма из ста ва 2. овог чла на ни је пред ви ђен на чин гла са ња, од лу ке се до но се 
јав ним гла са њем.

У слу ча ју тај ног гла са ња, гла сач ки ли сти ћи би ће са ста вље ни та ко да ли ци ма ко ја 
гла са ју обез бе де ја сан из бор.

Ко ми си ја за гла са ње је ду жна да, по ред по сло ва из чла на 355. овог за ко на, утвр ди 
и уку пан број гла сач ких ли сти ћа, као и број не ис ко ри шће них и не ва же ћих ли сти ћа.

Ако гла сач ки ли стић са др жи ви ше пи та ња о ко ји ма се гла са, не пу но ва жност гла са 
ак ци о на ра по јед ном пи та њу не ути че на пу но ва жност ње го вих гла со ва по дру гим пи
та њи ма.

Ак ци о нар је ду жан да по кон крет ном пи та њу гла са са свим гла со ви ма ко ји ма рас
по ла же на исти на чин, осим у слу ча ју ку му ла тив ног гла са ња из чла на 384. став 4. овог 
за ко на. 

Пра во гла са на осно ву за ло же них ак ци ја 

Члан 361.
Пра во гла са на осно ву ак ци ја да тих у за ло гу има ак ци о нар као за ло го да вац. 

Ис кљу че ње пра ва гла са 

Члан 362.
Ак ци о нар, као и ли ца ко ја су са њи ме по ве за на, не мо гу гла са ти на сед ни ци на 

ко јој се од лу чу је о: 
1) ње го вом осло ба ђа њу од оба ве за пре ма дру штву, или о сма ње њу тих оба ве за; 
2) по кре та њу или од у ста ја њу од спо ра про тив ње га; 
3) одо бра ва њу по сло ва у ко ји ма тај ак ци о нар има лич ни ин те рес.
Гла со ви ак ци о на ра чи је је пра во гла са ис кљу че но у скла ду са ста вом 1. овог чла на 

не узи ма ју се у об зир ни при ли ком утвр ђи ва ња кво ру ма. 

За пи сник 

Члан 363.
Сва ка од лу ка скуп шти не уно си се у за пи сник.
Пред сед ник скуп шти не име ну је за пи сни ча ра ко ји во ди за пи сник и пред сед ник 

скуп шти не је од го во ран за уред но са чи ња ва ње за пи сни ка.
Ако дру штво има се кре та ра он во ди за пи сник и од го во ран је за уред но са чи ња ва ње 

за пи сни ка.
За пи сник са сед ни це скуп шти не са чи ња ва се нај ка сни је у ро ку од осам да на од 

да на ње ног одр жа ва ња. 
За пи сник са др жи:
1) ме сто и дан одр жа ва ња сед ни це;
2) име ли ца ко је во ди за пи сник;
3) име на чла но ва ко ми си је за гла са ње;
4) са же ти при каз рас пра ве по сва кој тач ки днев ног ре да;
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5) на чин и ре зул тат гла са ња по сва кој тач ки днев ног ре да по ко јој је скуп шти на 
од лу чи ва ла са пре гле дом до не тих од лу ка;

6) по сва кој тач ки днев ног ре да о ко јој је скуп шти на гла са ла: број гла со ва ко ји су 
да ти, број ва же ћих гла со ва и број гла со ва „за“, „про тив“ и „уз др жан“;

7) по ста вље на пи та ња ак ци о на ра и да те од го во ре, у скла ду са чла ном 342. овог 
за ко на и при го во ре не са гла сних ак ци о на ра.

Са став ни део за пи сни ка чи ни спи сак ли ца ко ја су уче ство ва ла у ра ду сед ни це 
скуп шти не, као и до ка зи о про пи сном са зи ва њу сед ни це.

За пи сник пот пи су ју пред сед ник скуп шти не, за пи сни чар, од но сно се кре тар дру штва 
ако по сто ји и сви чла но ви ко ми си је за гла са ње.

Пред сед ник скуп шти не, од но сно се кре тар дру штва ако по сто ји, ду жан је да пот
пи са ни за пи сник у скла ду са ста вом 6. овог чла на у ро ку од три да на од ис те ка ро ка из 
ста ва 4. овог чла на:

1) до ста ви свим ак ци о на ри ма или
2) об ја ви на ин тер нет стра ни ци дру штва или ин тер нет стра ни ци ре ги стра при вред

них су бје ка та, у тра ја њу од нај ма ње 30 да на.
Не по сту па ње на на чин про пи сан овим чла ном не ма ути ца ја на пу но ва жност од

лу ка до не тих на сед ни ци скуп шти не, ако се ре зул тат гла са ња и са др жи на тих од лу ка на 
дру ги на чин мо же утвр ди ти. 

7.1.2. Ре дов на сед ни ца скуп шти не 

Одр жа ва ње сед ни це 

Члан 364.
Ре дов на сед ни ца скуп шти не одр жа ва се јед ном го ди шње, нај ка сни је у ро ку од шест 

ме се ци од за вр шет ка по слов не го ди не.
Нео др жа ва ње ре дов не сед ни це не ма ути ца ја на прав ну ва ља ност прав них по сло ва, 

рад њи и од лу ка дру штва. 

Са зи ва ње сед ни це и по зив за сед ни цу 

Члан 365.
Ре дов ну сед ни цу скуп шти не са зи ва од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако 

је упра вља ње дру штвом дво дом но.
По зив за сед ни цу упу ћу је се нај ка сни је 30 да на пре да на одр жа ва ња сед ни це. 

При су ство дру гих ли ца сед ни ци 

Члан 366.
Ре дов ној сед ни ци скуп шти не по пра ви лу при су ству ју и уче ству ју у рас пра ви ди рек

то ри и чла но ви над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, а на ту сед ни цу 
се по зи ва и ре ви зор дру штва у ро ку из чла на 365. став 2. овог за ко на. 
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Ма те ри ја ли за сед ни цу 

Члан 367.
Од бор ди рек то ра, од но сно из вр шни од бор је у оба ве зи да за сед ни цу скуп шти не 

ак ци о на ри ма ста ви на рас по ла га ње сле де ће до ку мен те и ин фор ма ци је:
1) фи нан сиј ске из ве шта је, са ми шље њем ре ви зо ра ако је ре ви зи ја фи нан сиј ских 

из ве шта ја оба ве зна за дру штво у скла ду са за ко ном ко ји се уре ђу је ра чу но вод ство и 
ре ви зи ја;

2) пред лог од лу ке о рас по де ли до би ти, ако је оства ре на;
3) текст пред ло га сва ке од лу ке чи је се до но ше ње пред ла же, са обра зло же њем;
4) текст сва ког уго во ра или дру гог прав ног по сла ко ји се пред ла же за одо бре ње;
5) де та љан опис сва ког пи та ња ко је се пред ла же за рас пра ву, са ко мен та ром или 

из ја шње њем од бо ра ди рек то ра, од но сно из вр шног од бо ра и над зор ног од бо ра ако је 
упра вља ње дру штвом дво дом но;

6) у слу ча ју јав ног ак ци о нар ског дру штва, из ве штај од бо ра ди рек то ра, од но сно 
из вр шног од бо ра о ста њу и по сло ва њу дру штва са чи њен у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла (го ди шњи из ве штај о по сло ва њу), као и кон со ли до ва ни 
го ди шњи из ве штај о ста њу и по сло ва њу дру штва ако је дру штво ду жно да га са ста ви 
у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла (кон со ли до ва ни го ди шњи из
ве штај о по сло ва њу);

7) у слу ча ју јав ног ак ци о нар ског дру штва, из ве штај над зор ног од бо ра о по сло
ва њу дру штва и спро ве де ном над зо ру над ра дом из вр шног од бо ра, ако је упра вља ње 
дру штвом дво дом но.

Ма те ри ја ли из ста ва 1. тач. 1) до 4) и тач ка 6) овог чла на прет ход но се утвр ђу ју од 
стра не над зор ног од бо ра, ако је упра вља ње дру штвом дво дом но.

Ак ци о на ри ма се по ред до ку ме на та и ин фор ма ци ја из ста ва 1. овог чла на на рас по
ла га ње мо гу ста ви ти и дру ги до ку мен ти и ин фор ма ци је за ко је од бор ди рек то ра, од но сно 
из вр шни од бор или над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, сма тра да 
су од зна ча ја за рад и од лу чи ва ње скуп шти не. 

Из ја ва о при ме ни ко дек са кор по ра тив ног упра вља ња 

Члан 368.
Из ја ва о при ме ни ко дек са кор по ра тив ног упра вља ња је са став ни део го ди шњег 

из ве шта ја о по сло ва њу јав ног ак ци о нар ског дру штва и са др жи на ро чи то: 
1) оба ве ште ње о ко дек су кор по ра тив ног упра вља ња ко ји дру штво при ме њу је као 

и ме сто на ко јем је ње гов текст јав но до сту пан;
2) сва бит на оба ве ште ња о прак си кор по ра тив ног упра вља ња ко је дру штво спро

во ди, а по себ но оне ко је ни су из ри чи то про пи са не за ко ном; 
3) од сту па ња од пра ви ла ко дек са кор по ра тив ног упра вља ња из тач ке 1) овог ста ва 

ако та ква од сту па ња по сто је и обра зло же ње за та од сту па ња. 
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Об ја вљи ва ње го ди шњих из ве шта ја о по сло ва њу дру штва 

Члан 369.
Јав но ак ци о нар ско дру штво је у оба ве зи да го ди шњи из ве штај о по сло ва њу и кон

со ли до ва ни го ди шњи из ве штај о по сло ва њу об ја ви у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
тр жи ште ка пи та ла, као и да их ре ги стру је у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 

Усва ја ње го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја и дру гих из ве шта ја 

Члан 370.
Усва ја ње го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја или дру гих из ве шта ја из чла на 367. 

став 1. овог за ко на не ути че на пра ва ак ци о на ра ако се ка сни је по ка же да су ти из ве
шта ји би ли не тач ни.

До усва ја ња го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја скуп шти на не мо же до не ти од лу ку 
о рас по де ли до би ти, а ако ти из ве шта ји ни су усво је ни до ис те ка ро ка за одр жа ва ње ре
дов не сед ни це скуп шти не из чла на 364. став 1. овог за ко на по ис те ку тог ро ка од бор 
ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но не мо же 
до но си ти од лу ку о рас по де ли ме ђу ди ви ден де. 

7.1.3. Ван ред на сед ни ца скуп шти не 

Одр жа ва ње сед ни це 

Члан 371.
Ван ред на сед ни ца скуп шти не одр жа ва се по по тре би, као и ка да је то од ре ђе но 

овим за ко ном или ста ту том.
У слу ча ју да се при ли ком из ра де го ди шњих или дру гих фи нан сиј ских из ве шта ја ко је 

дру штво из ра ђу је у скла ду са за ко ном утвр ди да дру штво по слу је са гу бит ком услед ко јег 
је вред ност не то имо ви не дру штва по ста ла ма ња од 50% основ ног ка пи та ла дру штва, 
ван ред на сед ни ца скуп шти не се оба ве зно са зи ва, а у по зи ву за ту сед ни цу мо ра би ти 
на ве ден раз лог са зи ва ња те сед ни це, као и пред лог днев ног ре да ко ји мо ра да са др жи 
пред лог од лу ке о ли кви да ци ји дру штва, од но сно пред лог од лу ке о дру гим ме ра ма ко је 
је по треб но пред у зе ти ка да на сту пи си ту а ци ја због ко је је сед ни ца скуп шти не и са зва на. 

Са зи ва ње сед ни це 

Члан 372.
Ван ред ну сед ни цу са зи ва од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра

вља ње дру штвом дво дом но:
1) на осно ву сво је од лу ке;
2) по зах те ву ак ци о на ра ко ји има ју нај ма ње 5% основ ног ка пи та ла дру штва, од

но сно ак ци о на ра ко ји има ју нај ма ње 5% ак ци ја у окви ру кла се ко ја има пра во гла са по 
тач ка ма днев ног ре да ко ји се пред ла же, осим ако је ста ту том пред ви ђе но ни же уче шће 
у основ ном ка пи та лу дру штва, од но сно ма њи број ак ци ја у окви ру кла се ко ја има пра во 
гла са по тач ка ма днев ног ре да ко ји се пред ла же.
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Зах тев из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на мо ра да са др жи по дат ке о сва ком под но си о цу 
зах те ва у скла ду са чла ном 265. овог за ко на и обра зло же ни пред лог днев ног ре да сед ни це.

Под но си о ци зах те ва из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на мо гу би ти ак ци о на ри ко ји су то 
свој ство сте кли нај ма ње три ме се ца пре под но ше ња зах те ва и ко ји то свој ство за др же 
до до но ше ња од лу ке по зах те ву.

У слу ча ју из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на, днев ни ред ван ред не сед ни це мо же би ти 
утвр ђен ис кљу чи во пре ма пред ло гу днев ног ре да из зах те ва, осим та ча ка ко је ни су у 
де ло кру гу скуп шти не. 

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ван ред ну сед ни цу дру штва у ли кви да ци ји са зи ва 
ли кви да тор дру штва. 

Сла ње по зи ва за сед ни цу 

Члан 373.
По зив за ван ред ну сед ни цу ша ље се нај ка сни је 21 дан пре да на одр жа ва ња сед ни це. 

Ма те ри ја ли за сед ни цу 

Члан 374.
Од бор ди рек то ра, од но сно из вр шни од бор у оба ве зи је да за сед ни цу скуп шти не 

при пре ми и ак ци о на ри ма ста ви на рас по ла га ње сле де ће до ку мен те и ин фор ма ци је:
1) текст пред ло га сва ке од лу ке чи је се до но ше ње пред ла же, са обра зло же њем;
2) текст сва ког уго во ра или дру гог прав ног по сла ко ји се пред ла же за одо бре ње;
3) гла сач ки ли стић;
4) де та љан опис сва ког пи та ња ко је се пред ла же за рас пра ву, са обра зло же њем или 

из ја шње њем од бо ра ди рек то ра, од но сно над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом 
дво дом но. 

Ван ред на сед ни ца скуп шти не дру штва ко је ни је јав но ак ци о нар ско дру штво 

Члан 375.
У слу ча ју дру штва ко је ни је јав но ак ци о нар ско дру штво, ван ред на сед ни ца мо же 

се одр жа ти и без са зи ва ња, по зи ва ња ак ци о на ра и до ста вља ња ма те ри ја ла у скла ду са 
чл. 373. до 374. овог за ко на ако јој при су ству ју сви ак ци о на ри са пра вом гла са по свим 
тач ка ма днев ног ре да и ако се ни је дан ак ци о нар то ме не про ти ви, осим ако је ста ту том 
или по слов ни ком скуп шти не дру га чи је од ре ђе но. 

7.1.4. По би ја ње од лу ка скуп шти не 

Пра во на по би ја ње од лу ке 

Члан 376.
Је дан или ви ше ак ци о на ра ко ји су има ли пра во на уче шће у ра ду сед ни це скуп

шти не мо гу ту жбом над ле жном су ду по би ја ти од лу ку до не ту на тој сед ни ци скуп шти не 
и тра жи ти на кна ду ште те ако:

1) та сед ни ца скуп шти не ни је би ла са зва на у скла ду са овим за ко ном и ста ту том;
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2) је тај ак ци о нар од стра не дру штва или уз зна ње би ло ког ди рек то ра или чла на 
над зор ног од бо ра био оне мо гу ћен да уче ству је у ра ду сед ни це на ко јој је од лу ка до не та; 

3) од лу ка скуп шти не из дру гих раз ло га ни је до не та у скла ду са овим за ко ном, ста
ту том или по слов ни ком скуп шти не;

4) је од лу ка скуп шти не су прот на за ко ну или ста ту ту;
5) би ло ко ји ак ци о нар вр ше њем свог пра ва гла са има на ме ру да за се бе или тре ће 

ли це при ба ви ко рист на ште ту дру штва или дру гих ак ци о на ра кроз до но ше ње или из
вр ше ње те од лу ке;

6) у дру гим слу ча је ви ма у скла ду са овим за ко ном. 
Ту жбу из ста ва 1. овог чла на мо же под не ти и сва ки ди рек тор или члан над зор ног 

од бо ра, ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, ако би из вр ше њем те од лу ке:
1) учи нио кри вич но де ло или дру го де ло ка жњи во по за ко ну; или
2) био од го во ран за ште ту пре ма дру штву или тре ћем ли цу.
Ту жба из ста ва 1. овог чла на мо же се под не ти у ро ку од 30 да на од да на са зна ња 

за од лу ку скуп шти не, од но сно од да на ре ги стра ци је ако је од лу ка би ла ре ги стро ва на у 
скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји, али не ка сни је од три ме се ца од да на ка да је од лу ка 
до не та.

Пра во на под но ше ње ту жбе из ста ва 1. овог чла на не ма ак ци о нар ко ји је:
1) пре стао да бу де ак ци о нар дру штва на кон да на ак ци о на ра;
2) гла сао за пред ло же ну од лу ку, ако је ту чи ње ни цу мо гу ће до ка за ти уви дом у за

пи сник са сед ни це или из ве штај ко ми си је за гла са ње;
3) при су ство вао сед ни ци, ако од лу ку по би ја у скла ду са ста вом 1. тач ка 2) овог 

чла на.
Ако то ком по ступ ка по ту жби из ста ва 1. овог чла на ту жи лац пре ста не да бу де 

ак ци о нар дру штва, над ле жни суд ће од ба ци ти зах тев за по ни штај од лу ке, а од лу чи ти о 
зах те ву за на кна ду ште те ако је та кав зах тев по ста вљен.

По сле ди це под не те ту жбе за по би ја ње од лу ке 

Члан 377.
Под но ше ње ту жбе за по би ја ње од лу ке не спре ча ва ње но из вр ше ње, ни ти ре ги стра

ци ју те од лу ке, од но сно ре ги стра ци ју про ме не на осно ву те од лу ке, у скла ду са за ко ном 
о ре ги стра ци ји.

Над ле жни суд мо же на зах тев ту жи о ца од ре ди ти при вре ме ну ме ру за бра не из вр
ше ња, од но сно ре ги стра ци је из ста ва 1. овог чла на.

На зах тев ли ца ко је је под не ло ту жбу за по би ја ње од лу ке ре ги стру је се за бе ле жба 
спо ра у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 

По сту пак по ту жби 

Члан 378.
По сту пак по ту жби за по би ја ње од лу ке је хи тан.
Ако је под не то ви ше од јед не ту жбе за по би ја ње исте од лу ке, по ступ ци се спа ја ју. 
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По сле ди це од лу ке су да ко јом се по ни шта ва од лу ка 

Члан 379.
Пре су да у де лу ко јим се од лу ка по ни шта ва има деј ство пре ма дру штву, ак ци о на

ри ма, ди рек то ри ма и чла но ви ма над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но.
Ако је по ни ште на од лу ка би ла ре ги стро ва на у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји, 

над ле жни суд пре су ду из ста ва 1. овог чла на по прав но сна жно сти до ста вља ре ги стру 
при вред них су бје ка та ра ди ре ги стра ци је у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на тре ћа са ве сна ли ца за др жа ва ју пра ва ко ја су сте кла 
на осно ву по ни ште не од лу ке од но сно ње ног из вр ше ња. 

По би ја ње од лу ке о усва ја њу го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја дру штва 

Члан 380.
Ако је пре су дом по ни ште на од лу ка о усва ја њу го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја 

дру штва, сма тра ће се да је и од лу ка о рас по де ли до би ти за ту по слов ну го ди ну по ни
ште на истом пре су дом и ак ци о на ри ће би ти у оба ве зи да сву ди ви ден ду при мље ну по 
осно ву те од лу ке вра те дру штву у ро ку од 30 да на од да на прав но сна жно сти пре су де. 

Ка да од лу ка не ће би ти по ни ште на 

Члан 381.
Од лу ка скуп шти не не ће би ти по ни ште на:
1) ако се од лу ком вр ши ма ње зна чај на по вре да ста ту та или по слов ни ка скуп шти не, 

а као ре зул тат од лу ке или ње ног из вр ше ња пра во ту жи о ца или дру гог ли ца ко је има 
пра во на под но ше ње ту жбе у скла ду са чла ном 376. овог за ко на ни је по вре ђе но или је 
по вре ђе но у ма њој ме ри;

2) ако су у ра ду скуп шти не уче ство ва ли ак ци о на ри ко ји ни су има ли пра во на уче шће 
у ра ду скуп шти не у скла ду са овим за ко ном, осим ако је то уче шће би ло од од лу чу ју ћег 
зна ча ја за фор ми ра ње кво ру ма за рад скуп шти не или до но ше ње те од лу ке;

3) у слу ча ју не ва же ћих по је ди нач них гла со ва или по гре шног бро ја ња гла со ва, осим 
ако су би ли од лу чу ју ћи у сми слу по сти за ња кво ру ма или по треб не ве ћи не за до но ше ње 
од лу ке;

4) у слу ча ју не пот пу но сти или не тач но сти за пи сни ка, осим ако је ти ме оне мо гу ће но 
утвр ђи ва ње са др жи не до не те од лу ке од но сно утвр ђи ва ње осно ва за ње но по би ја ње;

5) ако је за ме ње на дру гом од лу ком ко ја је до не та у скла ду са овим за ко ном, ста ту
том и по слов ни ком; 

6) у слу ча ју од лу ке о но вој еми си ји хар ти ја од вред но сти јав ном по ну дом, ако је 
еми си ја ус пе ла у сми слу за ко на ко ји уре ђу је тр жи ште ка пи та ла;

7) у слу ча ју ста ту сне про ме не, из раз ло га не сра зме ре у за ме ни уде ла, од но сно ак ци ја. 
У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на суд ће од лу чи ти о зах те ву за на кна ду ште те ако је 

та кав зах тев по ста вљен.
У слу ча ју из ста ва 1. тач ка 5) овог чла на суд ће пре су дом оба ве за ти ту же но дру

штво да сно си тро шко ве спо ра и од лу чи ће о зах те ву за на кна ду ште те ако је та кав зах тев 
по ста вљен, а тре ћа са ве сна ли ца за др жа ва ју пра ва ко ја су сте кла на осно ву за ме ње не 
од лу ке, од но сно ње ног из вр ше ња. 
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7.2. Јед но дом но упра вља ње 

Усло ви и огра ни че ња за оба вља ње ду жно сти ди рек то ра 

Члан 382.
Ди рек тор мо же би ти сва ко по слов но спо соб но ли це.
Ста ту том се мо гу од ре ди ти и дру ги усло ви ко је од ре ђе но ли це мо ра ис пу ни ти да 

би би ло ди рек тор.
Ди рек тор не мо же би ти ли це:
1) ко је је ди рек тор или члан над зор ног од бо ра у ви ше од пет дру шта ва;
2) ко је је осу ђе но за кри вич но де ло про тив при вре де, то ком пе ри о да од пет го ди на 

ра чу на ју ћи од да на прав но сна жно сти пре су де, с тим да се у тај пе ри од не ура чу на ва 
вре ме про ве де но на из др жа ва њу ка зне за тво ра;

3) ко ме је из ре че на ме ра без бед но сти за бра на оба вља ња де лат но сти ко ја пред ста
вља пре те жну де лат ност дру штва, за вре ме док тра је та за бра на. 

Број ди рек то ра 

Члан 383.
Дру штво има јед ног или ви ше ди рек то ра, чи ји број се од ре ђу је ста ту том.
Ако дру штво има три или ви ше ди рек то ра, они чи не од бор ди рек то ра дру штва.
На дру штво ко је има јед ног или два ди рек то ра сход но се при ме њу ју од ред бе овог 

за ко на о од бо ру ди рек то ра, осим од ре да ба о сед ни ца ма од бо ра ди рек то ра.
Јав но ак ци о нар ско дру штво има од бор ди рек то ра, ко ји се са сто ји од нај ма ње три 

ди рек то ра.
Ди рек тор се ре ги стру је у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 

Име но ва ње ди рек то ра 

Члан 384.
Ди рек то ре име ну је скуп шти на.
Пред лог кан ди да та за ди рек то ра мо же да ти:
1) ди рек тор, од но сно од бор ди рек то ра; 
2) ко ми си ја за име но ва ње, ако по сто ји; 
3) ак ци о на ри ко ји има ју пра во на пред ла га ње днев ног ре да сед ни це скуп шти не.
У јав ном ак ци о нар ском дру штву пред лог кан ди да та за ди рек то ра мо гу да ти ко ми

си ја за име но ва ње и ак ци о на ри ко ји има ју пра во на пред ла га ње днев ног ре да сед ни це 
скуп шти не. 

У јав ном ак ци о нар ском дру штву ди рек то ри се име ну ју ку му ла тив ним гла са њем, 
ако је то пред ви ђе но ста ту том. 

Ман дат ди рек то ра 

Члан 385.
Ди рек то ри се име ну ју на пе ри од од ре ђен ста ту том, ко ји не мо же би ти ду жи од че

ти ри го ди не (ман дат ди рек то ра).
Ако ста ту том или од лу ком скуп шти не о име но ва њу ди рек то ра ни је од ре ђе на ду

жи на тра ја ња ман да та ди рек то ра, ман дат тра је че ти ри го ди не.
По ис те ку ман да та, ди рек тор мо же би ти по но во име но ван. 
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Ко оп та ци ја ди рек то ра 

Члан 386.
Ако се број ди рек то ра сма њи ис под бро ја ди рек то ра ко ји је од ре ђен ста ту том, пре о

ста ли ди рек то ри мо гу име но ва ти ли це, од но сно ли ца ко ја ће вр ши ти ду жност ди рек то ра 
до име но ва ња не до ста ју ћих ди рек то ра од стра не скуп шти не (ко оп та ци ја), осим ако је 
ста ту том дру га чи је од ре ђе но.

Број ли ца име но ва них у скла ду са ста вом 1. овог чла на не мо же би ти ве ћи од два.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ако се број иза бра них ди рек то ра сма њи ис под 

по ло ви не бро ја ди рек то ра ко ји је од ре ђен ста ту том, или ако ни је до во љан за до но ше ње 
од лу ка или за јед нич ко за сту па ње, пре о ста ли ди рек то ри су ду жни да без од ла га ња, а нај
ка сни је у ро ку од осам да на, са зо ву скуп шти ну ра ди име но ва ња не до ста ју ћих ди рек то ра.

Ди рек то ру ко ји је име но ван ко оп та ци јом ман дат пре ста је на пр вој на ред ној сед
ни ци скуп шти не, а не мо же би ти ан га жо ван под усло ви ма ко ји су по вољ ни ји за ње га у 
од но су на усло ве ко је је имао ди рек тор уме сто ко га је име но ван. 

Из вр шни и не из вр шни ди рек то ри 

Члан 387.
Ди рек то ри мо гу би ти:
1) из вр шни ди рек то ри; 
2) не из вр шни ди рек то ри.
Ако дру штво има ма ње од три ди рек то ра, сва ки ди рек тор је из вр шни ди рек тор.
Јав но ак ци о нар ско дру штво мо ра има ти не из вр шне ди рек то ре, чи ји број мо ра би ти 

ве ћи од бро ја из вр шних ди рек то ра. 

Над ле жност из вр шних ди рек то ра 

Члан 388.
Из вр шни ди рек то ри во де по сло ве дру штва и за кон ски су за ступ ни ци дру штва, 

осим ако је ста ту том од ре ђе но да са мо по је ди ни из вр шни ди рек то ри за сту па ју дру штво.
Ако дру штво има два или ви ше из вр шних ди рек то ра, они во де по сло ве и за сту па ју 

дру штво за јед нич ки, ако ста ту том или од лу ком скуп шти не ни је дру га чи је од ре ђе но.
Прав ни по сао или рад ња пред у зе та пре ма јед ном из вр шном ди рек то ру овла шће ном 

за за сту па ње сма тра се да је пред у зе та пре ма дру штву.
Из вр шни ди рек то ри се у во ђе њу по сло ва дру штва мо ра ју при др жа ва ти огра ни че ња 

ко ја су од ре ђе на овим за ко ном, ста ту том, од лу ка ма скуп шти не или од лу ка ма од бо ра 
ди рек то ра.

Ста ту том, од лу ком скуп шти не или од лу ком од бо ра ди рек то ра мо гу се по је ди ни или 
сви из вр шни ди рек то ри огра ни чи ти у за сту па њу дру штва и су пот пи сом про ку ри сте.

Из вр шни ди рек тор не мо же из да ти пу но моћ је за за сту па ње ни ти за сту па ти дру
штво у спо ру у ко јем је су прот на стра на, а у слу ча ју да дру штво не ма дру гог из вр шног 
ди рек то ра ко ји је овла шћен да за сту па дру штво, то пу но моћ је из да је скуп шти на. 

Ге не рал ни ди рек тор 

Члан 389.
Ди рек то ри мо гу име но ва ти јед ног од из вр шних ди рек то ра овла шће них за за сту па ње 

дру штва за ге не рал ног ди рек то ра дру штва.



124

ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Ге не рал ни ди рек тор дру штва ко ор ди ни ра рад из вр шних ди рек то ра и ор га ни зу је 
по сло ва ње дру штва.

Ста ту том или од лу ком скуп шти не мо гу се де фи ни са ти усло ви ко је ди рек тор мо ра 
ис пу ња ва ти да би мо гао би ти име но ван за ге не рал ног ди рек то ра и бли же уре ди ти ње
го ва овла шће ња и над ле жно сти. 

Не из вр шни ди рек то ри 
Члан 390.

Не из вр шни ди рек то ри над зи ру рад из вр шних ди рек то ра, пред ла жу по слов ну стра
те ги ју дру штва и над зи ру ње но из вр ша ва ње.

Не из вр шни ди рек то ри од лу чу ју о да ва њу одо бре ња у слу ча је ви ма по сто ја ња лич ног 
ин те ре са из вр шног ди рек то ра дру штва у скла ду са чла ном 66. овог за ко на. 

Огра ни че ње за оба вља ње ду жно сти не из вр шног ди рек то ра 
Члан 391.

Не из вр шни ди рек тор не мо же би ти ли це ко је је за по сле но у дру штву. 

Не за ви сни ди рек то ри 
Члан 392.

Јав но ак ци о нар ско дру штво има нај ма ње јед ног не из вр шног ди рек то ра ко ји је исто
вре ме но и не за ви сан од дру штва (не за ви сни ди рек тор).

Не за ви сни ди рек тор је ли це ко је ни је по ве за но ли це са ди рек то ри ма и ко је у прет
ход не две го ди не ни је:

1) би ло из вр шни ди рек тор или за по сле но у дру штву, или у дру гом дру штву ко је је 
по ве за но са дру штвом у сми слу овог за ко на; 

2) би ло вла сник ви ше од 20% основ ног ка пи та ла, за по сле но или на дру ги на чин 
ан га жо ва но у дру гом дру штву ко је је од дру штва оства ри ло ви ше од 20% го ди шњег 
при хо да у том пе ри о ду;

3) при ми ло од дру штва, или од ли ца ко ја су по ве за на са дру штвом у сми слу овог 
за ко на, ис пла те од но сно по тра жи ва ло од тих ли ца из но се чи ја је укуп на вред ност ве ћа 
од 20% ње го вих го ди шњих при хо да у том пе ри о ду;

4) би ло вла сник ви ше од 20% основ ног ка пи та ла дру штва ко је је по ве за но са дру
штвом у сми слу овог за ко на;

5) би ло ан га жо ва но у вр ше њу ре ви зи је фи нан сиј ских из ве шта ја дру штва.
Ако не за ви сни ди рек тор то ком тра ја ња ман да та пре ста не да ис пу ња ва усло ве из 

ста ва 2. овог чла на, том ли цу пре ста је свој ство не за ви сног ди рек то ра и оно на ста вља 
да оба вља ду жност као не из вр шни ди рек тор ако ис пу ња ва усло ве за не из вр шног ди
рек то ра, од но сно као из вр шни ди рек тор ако ис пу ња ва усло ве за из вр шног ди рек то ра.

Ако ли це из ста ва 3. овог чла на не ис пу ња ва усло ве да бу де ди рек тор дру штва, 
сма тра се да му је пре стао ман дат ди рек то ра да ном пре стан ка ис пу ње но сти тих усло ва.

Ако јав но ак ци о нар ско дру штво из би ло ког раз ло га оста не без нај ма ње јед ног не
за ви сног ди рек то ра, пре о ста ли ди рек то ри су у оба ве зи да, ако не име ну ју не до ста ју ћег 
не за ви сног ди рек то ра пу тем ко оп та ци је, у ро ку од 30 да на од да на са зна ња за раз лог 
пре стан ка свој ства не за ви сног ди рек то ра са зо ву ван ред ну сед ни цу скуп шти не ра ди 
ње го вог име но ва ња.

Јав но ак ци о нар ско дру штво је у оба ве зи да у ро ку од 60 да на од да на ка да су пре
о ста ли ди рек то ри са зна ли за раз лог пре стан ка свој ства не за ви сног ди рек то ра иза бе ре 
но вог не за ви сног ди рек то ра. 
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На кна да за рад ди рек то ра и сти му ла ци ја (бо нус) пу тем до де ле ак ци ја 

Члан 393.
Ди рек тор има пра во на на кна ду за свој рад, а мо же има ти и пра во на сти му ла ци ју 

пу тем до де ле ак ци ја.
Ста ту том, од лу ком скуп шти не или од лу ком над зор ног од бо ра ако је упра вља ње 

дру штвом дво дом но од ре ђу ју се на кна да и сти му ла ци ја из ста ва 1. овог чла на или на
чин ње ног од ре ђи ва ња.

Ви си на на кна де и сти му ла ци је из ста ва 1. овог чла на мо же за ви си ти од по слов них 
ре зул та та дру штва, али та на кна да не мо же би ти од ре ђе на као уче шће у рас по де ли до
би ти дру штва.

Сти му ла ци ја из ста ва 1. овог чла на мо же би ти од ре ђе на и у ак ци ја ма, од но сно ва
ран ти ма дру штва или дру гог дру штва ко је је по ве за но са дру штвом. 

У јав ном ак ци о нар ском дру штву на кна да и сти му ла ци ја из ста ва 1. овог чла на по
себ но се ис ка зу ју у окви ру го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја дру штва, а у де лу у ко јем 
је сти му ла ци ја би ла од ре ђе на у ак ци ја ма уз на зна ку о вр сти, кла си, бро ју и но ми нал
ној вред но сти ак ци ја, од но сно ра чу но вод стве ној вред но сти код ак ци ја без но ми нал не 
вред но сти, ко је је ди рек тор сте као, од но сно на чи је сти ца ње има пра во по том осно ву. 

Пре ста нак ман да та 

Члан 394.
Ман дат ди рек то ра пре ста је ис те ком пе ри о да на ко ји је име но ван.
Ако ди рек тор у то ку тра ја ња ман да та пре ста не да ис пу ња ва усло ве да бу де ди рек тор 

дру штва, сма тра се да му је пре стао ман дат да ном пре стан ка ис пу ње но сти тих усло ва.
Ман дат ди рек то ра пре ста је ако скуп шти на не усво ји го ди шње фи нан сиј ске из

ве шта је дру штва у ро ку ко ји је пред ви ђен за одр жа ва ње ре дов не сед ни це скуп шти не.
Ако ста ту том ни је дру га чи је од ре ђе но, име но ва ње ди рек то ра по пре стан ку ман да та 

вр ши се на пр вој на ред ној сед ни ци скуп шти не, до ка да ди рек тор ко ме је пре стао ман
дат на ста вља да оба вља сво ју ду жност, ако ње го во ме сто ни је по пу ње но ко оп та ци јом. 

Раз ре ше ње ди рек то ра 

Члан 395.
Скуп шти на мо же раз ре ши ти ди рек то ра и пре ис те ка ман да та на ко ји је име но ван, 

без на во ђе ња раз ло га. 

Остав ка ди рек то ра 

Члан 396.
Ди рек тор мо же у сва ко до ба пре о ста лим ди рек то ри ма да ти остав ку пи са ним пу тем.
У дру штви ма ко ја има ју са мо јед ног ди рек то ра, ди рек тор да је остав ку пред сед ни ку 

скуп шти не или ак ци о на ру дру штва ко ји по се ду је нај ве ћи број ак ци ја са пра вом гла са.
Остав ка про из во ди деј ство у од но су на дру штво да ном под но ше ња, осим ако у њој 

ни је на ве ден не ки ка сни ји да тум.
Остав ка ди рек то ра ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.
Ако је је ди ни ди рек тор дру штва дао остав ку, у оба ве зи је да на ста ви да пред у зи ма 

по сло ве ко ји не тр пе од ла га ње до име но ва ња но вог ди рек то ра али не ду же од 30 да на 
од да на ре ги стра ци је те остав ке у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 



126

ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

По ста вља ње при вре ме ног за ступ ни ка 

Члан 397.
Ако је дру штво оста ло без ди рек то ра, а но ви ди рек тор не бу де ре ги стро ван у ре ги

стру при вред них су бје ка та у да љем ро ку од 30 да на, ак ци о нар или дру го за ин те ре со ва но 
ли це мо же тра жи ти да суд у ван пар нич ном по ступ ку по ста ви при вре ме ног за ступ ни ка 
дру штва.

По сту пак из ста ва 1. овог чла на је хи тан и суд је ду жан да од лу ку по зах те ву до не се 
у ро ку од осам да на од да на при је ма зах те ва. 

Над ле жност и од го вор ност од бо ра ди рек то ра 

Члан 398.
Од бор ди рек то ра:
1) утвр ђу је по слов ну стра те ги ју и по слов не ци ље ве дру штва;
2) во ди по сло ве дру штва и од ре ђу је уну тра шњу ор га ни за ци ју дру штва;
3) вр ши уну тра шњи над зор над по сло ва њем дру штва;
4) уста но вља ва ра чу но вод стве не по ли ти ке дру штва и по ли ти ке упра вља ња ри зи

ци ма;
5) од го ва ра за тач ност по слов них књи га дру штва;
6) од го ва ра за тач ност фи нан сиј ских из ве шта ја дру штва;
7) да је и опо зи ва про ку ру;
8) са зи ва сед ни це скуп шти не и утвр ђу је пред лог днев ног ре да са пред ло зи ма од лу ка;
9) из да је одо бре не ак ци је, ако је на то овла шћен ста ту том или од лу ком скуп шти не;
10) утвр ђу је еми си о ну це ну ак ци ја и дру гих хар ти ја од вред но сти, у скла ду са чла

ном 260. став 4. и чла ном 263. став 3. овог за ко на;
11) утвр ђу је тр жи шну вред ност ак ци ја у скла ду са чла ном 259. овог за ко на;
12) до но си од лу ку о сти ца њу соп стве них ак ци ја у скла ду са чла ном 282. став 3. 

овог за ко на;
13) из ра чу на ва из но се ди ви ден ди ко ји у скла ду са овим за ко ном, ста ту том и од

лу ком скуп шти не при па да ју по је ди ним кла са ма ак ци о на ра, од ре ђу је дан и по сту пак 
њи хо ве ис пла те, а од ре ђу је и на чин њи хо ве ис пла те у окви ру овла шће ња ко ја су му да та 
ста ту том или од лу ком скуп шти не;

14) до но си од лу ку о рас по де ли ме ђу ди ви ден ди ак ци о на ри ма, у слу ча ју из чла на 
273. став 2. овог за ко на;

15) пред ла же скуп шти ни по ли ти ку на кна да ди рек то ра, ако ни је утвр ђе на ста ту том, 
и пред ла же уго во ре о ра ду, од но сно уго во ре о ан га жо ва њу ди рек то ра по дру гом осно ву;

16) из вр ша ва од лу ке скуп шти не;
17) вр ши дру ге по сло ве и до но си од лу ке у скла ду са овим за ко ном, ста ту том и 

од лу ка ма скуп шти не.
Пи та ња из над ле жно сти од бо ра ди рек то ра:
1) не мо гу се пре не ти на из вр шне ди рек то ре дру штва; 
2) мо гу се пре не ти у над ле жност скуп шти не са мо од лу ком од бо ра ди рек то ра, ако 

ста ту том ни је дру га чи је од ре ђе но. 

Оба ве за из ве шта ва ња скуп шти не 

Члан 399.
Од бор ди рек то ра на ре дов ној сед ни ци скуп шти не под но си из ве шта је о:
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1) ра чу но вод стве ној прак си и прак си фи нан сиј ског из ве шта ва ња дру штва и ње го
вих по ве за них дру шта ва, ако по сто је;

2) ускла ђе но сти по сло ва ња дру штва са за ко ном и дру гим про пи си ма;
3) ква ли фи ко ва но сти и не за ви сно сти ре ви зо ра дру штва у од но су на дру штво, ако 

су фи нан сиј ски из ве шта ји дру штва би ли пред мет ре ви зи је;
4) уго во ри ма за кљу че ним из ме ђу дру штва и ди рек то ра, као и са ли ци ма ко ја су са 

њи ма по ве за на у сми слу овог за ко на.

Пред сед ник од бо ра ди рек то ра 

Члан 400.
Ако дру штво има од бор ди рек то ра, ди рек то ри би ра ју јед ног од ди рек то ра за пред

сед ни ка од бо ра.
У јав ном ак ци о нар ском дру штву пред сед ник од бо ра ди рек то ра мо ра би ти је дан од 

не из вр шних ди рек то ра.
Пред сед ник од бо ра ди рек то ра са зи ва и пред се да ва сед ни ца ма од бо ра, пред ла же 

днев ни ред и од го во ран је за во ђе ње за пи сни ка са сед ни ца од бо ра.
Од бор ди рек то ра мо же да раз ре ши и иза бе ре но вог пред сед ни ка од бо ра у би ло ко је 

вре ме, без на во ђе ња раз ло га.
У слу ча ју од сут но сти пред сед ни ка од бо ра, сва ки од ди рек то ра мо же са зва ти сед

ни цу од бо ра, а ве ћи ном гла со ва при сут них ди рек то ра би ра се је дан од ди рек то ра за 
пред се да ва ју ћег на по чет ку сед ни це, ко ји у јав ном ак ци о нар ском дру штву мо ра би ти 
не из вр шни ди рек тор.

У јав ном ак ци о нар ском дру штву, пред сед ник од бо ра ди рек то ра за сту па дру штво у 
од но су са из вр шним ди рек то ри ма на на чин од ре ђен ста ту том, од лу ком скуп шти не или 
јед но гла сном од лу ком не из вр шних ди рек то ра.

Пред сед ник од бо ра ди рек то ра ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 

На чин ра да од бо ра ди рек то ра 

Члан 401.
Ста ту том се мо же уре ди ти на чин ра да од бо ра ди рек то ра, а од бор ди рек то ра мо же 

до не ти и по слов ник о свом ра ду ко ји мо ра би ти у скла ду са овим за ко ном и ста ту том (у 
да љем тек сту: по слов ник о ра ду од бо ра ди рек то ра).

Од бор ди рек то ра јав ног ак ци о нар ског дру штва мо ра на пр вој сед ни ци до не ти по
слов ник о ра ду од бо ра ди рек то ра. 

Сед ни це од бо ра ди рек то ра 

Члан 402.
Од бор ди рек то ра јав ног ак ци о нар ског дру штва одр жа ва нај ма ње че ти ри сед ни це 

го ди шње.
Ако пред сед ник од бо ра ди рек то ра не са зо ве сед ни цу од бо ра на пи са ни зах тев би ло 

ког ди рек то ра та ко да та сед ни ца бу де одр жа на у ро ку од 30 да на од да на под но ше ња тог 
зах те ва, сед ни цу мо же са зва ти и тај ди рек тор уз на во ђе ње раз ло га за са зи ва ње сед ни це 
и пред лог днев ног ре да. 



128

ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Са зи ва ње сед ни це од бо ра ди рек то ра 
Члан 403.

Пи са ни по зив за сед ни цу од бо ра ди рек то ра са на во ђе њем днев ног ре да и ма те
ри ја ли ма за сед ни цу до ста вља се свим ди рек то ри ма у ро ку пред ви ђе ном ста ту том или 
по слов ни ком о ра ду од бо ра ди рек то ра, а ако тај рок ни је од ре ђен по зив се до ста вља 
нај ка сни је осам да на пре да на сед ни це, осим ако се сви ди рек то ри не са гла се дру га чи је.

Од лу ке до не те на сед ни ци од бо ра ди рек то ра ко ја ни је са зва на у скла ду са овим 
за ко ном, ста ту том или по слов ни ком од бо ра ди рек то ра ни су пу но ва жне, осим ако се сви 
ди рек то ри не са гла се дру га чи је. 

Кво рум за одр жа ва ње и на чин одр жа ва ња сед ни ца од бо ра ди рек то ра 
Члан 404.

Кво рум за рад сед ни це од бо ра ди рек то ра је сте ве ћи на од укуп ног бро ја ди рек то ра, 
ако ста ту том или по слов ни ком о ра ду од бо ра ди рек то ра ни је од ре ђен ве ћи број.

Сед ни це од бо ра ди рек то ра мо гу се одр жа ти и пи са ним или елек трон ским пу тем, 
те ле фо ном, те ле гра фом, те ле фак сом или упо тре бом дру гих сред ста ва аудиови зу ел не 
ко му ни ка ци је, под усло вом да се то ме не про ти ви ни је дан ди рек тор у пи са ној фор ми, 
ако ста ту том или по слов ни ком о ра ду од бо ра ди рек то ра ни је дру га чи је од ре ђе но.

Од сут ни ди рек то ри мо гу гла са ти и пи са ним пу тем, ка да се за по тре бе кво ру ма 
сма тра да су при су ство ва ли сед ни ци, ако ста ту том или по слов ни ком о ра ду од бо ра ди
рек то ра ни је дру га чи је од ре ђе но. 

При су ство дру гих ли ца сед ни ца ма од бо ра ди рек то ра 
Члан 405.

Сед ни ца ма од бо ра ди рек то ра осим ди рек то ра мо гу при су ство ва ти и чла но ви ко ми
си ја од бо ра ди рек то ра, ако су на днев ном ре ду пи та ња из над ле жно сти од ре ђе не ко ми си је.

Сед ни ци од бо ра ди рек то ра на ко јој се рас пра вља о фи нан сиј ским из ве шта ји ма 
дру штва оба ве зно при су ству је ре ви зор дру штва.

Сед ни ца ма од бо ра ди рек то ра мо гу, по по зи ву пред сед ни ка од бо ра ди рек то ра, при
су ство ва ти и дру га струч на ли ца ако су по треб на за рас пра вља ње по по је ди ним пи та
њи ма на днев ном ре ду. 

Од лу чи ва ње на сед ни ца ма од бо ра ди рек то ра 
Члан 406.

Од бор ди рек то ра од лу ке до но си ве ћи ном гла со ва при сут них ди рек то ра, осим ако 
је ста ту том или по слов ни ком о ра ду од ре ђе на ве ћа ве ћи на.

Ако су гла со ви ди рек то ра при од лу чи ва њу јед на ко по де ље ни, од лу чу ју ћи је глас 
пред сед ни ка од бо ра ди рек то ра, ако ста ту том или по слов ни ком о ра ду ни је дру га чи је 
од ре ђе но. 

За пи сник са сед ни це од бо ра ди рек то ра 
Члан 407.

На сед ни ца ма од бо ра ди рек то ра во ди се за пи сник, ко ји са др жи на ро чи то ме сто и 
вре ме одр жа ва ња сед ни це, днев ни ред, спи сак при сут них и од сут них ди рек то ра, би тан 
са др жај рас пра ве по сва ком пи та њу днев ног ре да, ре зул тат гла са ња и до не те од лу ке, 
као и евен ту ал на из дво је на ми шље ња по је ди них ди рек то ра.
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За пи сник пот пи су је пред сед ник од бо ра, од но сно ди рек тор ко ји је у ње го вом од су
ству пред се да вао сед ни цом и до ста вља се сва ком ди рек то ру.

Пред сед ник од бо ра ди рек то ра ду жан је да за пи сник са сед ни це до ста ви свим ди
рек то ри ма у ро ку од осам да на од да на одр жа не сед ни це, осим ако је ста ту том или по
слов ни ком о ра ду од бо ра ди рек то ра од ре ђен дру ги рок.

Не по сту па ње по од ред ба ма овог чла на о во ђе њу, пот пи си ва њу и до ста вља њу за пи
сни ка са сед ни ца од бо ра ди рек то ра не ути че на пу но ва жност до не тих од лу ка. 

Ко ми си је од бо ра ди рек то ра 
Члан 408.

Од бор ди рек то ра мо же обра зо ва ти ко ми си је ко је му по ма жу у ра ду, а на ро чи то 
ра ди при пре ма ња од лу ка ко је до но си, од но сно над зо ра над спро во ђе њем од ре ђе них 
од лу ка или ра ди оба вља ња од ре ђе них струч них по сло ва за по тре бе од бо ра ди рек то ра.

Чла но ви ко ми си ја мо гу би ти ди рек то ри и дру га фи зич ка ли ца ко ја има ју од го ва ра
ју ћа зна ња и рад на ис ку ства од зна ча ја за рад ко ми си је.

Ко ми си је не мо гу од лу чи ва ти о пи та њи ма из над ле жно сти од бо ра ди рек то ра.
Ко ми си је су ду жне да о свом ра ду ре дов но из ве шта ва ју од бор ди рек то ра, у скла ду 

са од лу ком о њи хо вом обра зо ва њу. 

Ко ми си је од бо ра ди рек то ра у јав ном ак ци о нар ском дру штву 
Члан 409.

Од бор ди рек то ра јав ног ак ци о нар ског дру штва оба ве зно обра зу је ко ми си ју за ре
ви зи ју.

По ред ко ми си је из ста ва 1. овог чла на од бор ди рек то ра јав ног ак ци о нар ског дру
штва мо же обра зо ва ти и:

1) ко ми си ју за име но ва ња;
2) ко ми си ју за на кна де;
3) дру ге ко ми си је у скла ду са по тре ба ма дру штва, ако је то пред ви ђе но ста ту том.
Ако у јав ном ак ци о нар ском дру штву ни су обра зо ва не ко ми си је из ста ва 2. овог 

чла на, од бор ди рек то ра оба вља по сло ве из над ле жно сти ових ко ми си ја. 

Са став ко ми си ја од бо ра ди рек то ра 
Члан 410.

Ко ми си је од бо ра ди рек то ра има ју нај ма ње три чла на, а у слу ча ју јав ног ак ци о нар
ског дру штва је дан од тих чла но ва увек мо ра би ти не за ви сни ди рек тор. 

У од лу чи ва њу о обра зо ва њу ко ми си ја из чла на 409. овог за ко на не уче ству ју из вр
шни ди рек то ри, ко ји не мо гу ни пред ла га ти чла но ве тих ко ми си ја.

Из у зет но од чла на 408. став 2. овог за ко на, у јав ном ак ци о нар ском дру штву у ко ми
си ји за ре ви зи ју, ко ми си ји за име но ва ња и ко ми си ји за на кна де ве ћи ну чла но ва мо ра ју 
чи ни ти не из вр шни ди рек то ри.

У јав ном ак ци о нар ском дру штву пред сед ник ко ми си је за ре ви зи ју мо ра би ти не
за ви сни ди рек тор.

Нај ма ње је дан члан ко ми си је за ре ви зи ју мо ра би ти ли це ко је је овла шће ни ре ви зор 
у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ра чу но вод ство и ре ви зи ја или ко је има од го ва ра
ју ћа зна ња и рад но ис ку ство у обла сти фи нан си ја и ра чу но вод ства, а ко је је не за ви сно 
од дру штва у сми слу чла на 392. овог за ко на.

Ли це ко је је за по сле но или на дру ги на чин ан га жо ва но у прав ном ли цу ко је вр ши 
ре ви зи ју фи нан сиј ских из ве шта ја дру штва не мо же би ти члан ко ми си је за ре ви зи ју.
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У слу ча ју јав ног ак ци о нар ског дру штва, ако ни је дан од не из вр шних ди рек то ра 
дру штва не ис пу ња ва усло ве из ста ва 5. овог чла на, чла на ко ми си је за ре ви зи ју ко ји 
ис пу ња ва усло ве из тог ста ва би ра скуп шти на. 

Ко ми си ја за ре ви зи ју 

Члан 411.
Ко ми си ја за ре ви зи ју:
1) при пре ма, пред ла же и про ве ра ва спро во ђе ње ра чу но вод стве них по ли ти ка и по

ли ти ка упра вља ња ри зи ци ма;
2) да је пред лог од бо ру ди рек то ра за име но ва ње и раз ре ше ње ли ца над ле жних за 

оба вља ње функ ци је уну тра шњег над зо ра у дру штву;
3) вр ши над зор над ра дом уну тра шњег над зо ра у дру штву;
4) ис пи ту је при ме ну ра чу но вод стве них стан дар да у при пре ми фи нан сиј ских из ве

шта ја и оце њу је са др жи ну фи нан сиј ских из ве шта ја;
5) ис пи ту је ис пу ње ност усло ва за из ра ду кон со ли до ва них фи нан сиј ских из ве шта ја 

дру штва;
6) спро во ди по сту пак из бо ра ре ви зо ра дру штва и пред ла же кан ди да та за ре ви зо ра 

дру штва, са ми шље њем о ње го вој струч но сти и не за ви сно сти у од но су на дру штво;
7) да је ми шље ње о пред ло гу уго во ра са ре ви зо ром дру штва и у слу ча ју по тре бе 

да је обра зло же ни пред лог за от каз уго во ра са ре ви зо ром дру штва;
8) вр ши над зор над по ступ ком ре ви зи је, укљу чу ју ћи и од ре ђи ва ње кључ них пи та ња 

ко ја тре ба да бу ду пред мет ре ви зи је и про ве ру не за ви сно сти и објек тив но сти ре ви зо ра;
9) оба вља и дру ге по сло ве из до ме на ре ви зи је ко је јој по ве ри од бор ди рек то ра.
Ко ми си ја за ре ви зи ју са ста вља и од бо ру ди рек то ра под но си из ве шта је о пи та њи ма 

из ста ва 1. овог чла на нај ма ње је дан пут го ди шње, осим ако ста ту том или од лу ком од
бо ра ди рек то ра ни је од ре ђе но да се сви или по је ди ни из ве шта ји са ста вља ју и под но се 
у кра ћим вре мен ским ин тер ва ли ма. 

Ко ми си ја за име но ва ња 

Члан 412.
Ко ми си ја за име но ва ња:
1) да је пред лог кан ди да та за ди рек то ра, са сво јим ми шље њем и пре по ру ком за 

име но ва ње;
2) пред ла же усло ве ко је тре ба да ис пу ња ва кан ди дат за ди рек то ра и по сту пак име

но ва ња ди рек то ра;
3) нај ма ње је дан пут го ди шње са ста вља из ве штај о при ме ре но сти са ста ва од бо ра 

ди рек то ра и бро ја ди рек то ра и да је пре по ру ке с тим у ве зи;
4) раз ма тра ка дров ску по ли ти ку дру штва у из бо ру ли ца на ру ко во де ћа ме ста у дру

штву и оба вља дру ге по сло ве у ве зи са ка дров ском по ли ти ком дру штва ко је јој по ве ри 
од бор ди рек то ра.

Од бор ди рек то ра је ду жан да у днев ни ред пр ве на ред не сед ни це скуп шти не увр сти 
раз ма тра ње пред ло га и из ве шта ја из ста ва 1. тач. 1) до 3) овог чла на. 

Ко ми си ја за на кна де 

Члан 413.
Ко ми си ја за на кна де:
1) при пре ма на црт од лу ке о по ли ти ци на кна да из вр шним ди рек то ри ма;
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2) да је пред лог о из но су и струк ту ри на кна де за сва ког по је ди ног из вр шног ди рек
то ра, као и пред лог на кна де ре ви зо ру дру штва;

3) нај ма ње јед ном го ди шње са ста вља из ве штај за скуп шти ну дру штва о оце ни из
но са и струк ту ре на кна да за сва ког ди рек то ра;

4) да је пре по ру ке из вр шним ди рек то ри ма о из но су и струк ту ри на кна да ли ци ма на 
ру ко во де ћим ме сти ма у дру штву и оба вља дру ге по сло ве у ве зи са по ли ти ком на кна да 
дру штва ко је јој по ве ри од бор ди рек то ра.

Од бор ди рек то ра је ду жан да у днев ни ред пр ве на ред не сед ни це скуп шти не увр сти 
раз ма тра ње пред ло га и из ве шта ја из ста ва 1. тач. 1) до 3) овог чла на. 

На чин ра да ко ми си ја од бо ра ди рек то ра 
Члан 414.

Ко ми си је од бо ра ди рек то ра до но се од лу ке ве ћи ном гла со ва од укуп ног бро ја чла
но ва.

У слу ча ју јед на ке по де ле гла со ва, глас пред сед ни ка ко ми си је је од лу чу ју ћи.
Са мо чла но ви ко ми си је мо гу при су ство ва ти сед ни ца ма ко ми си је, као и струч на ли ца 

ко ја су јед но гла сно по зва на од стра не чла но ва ко ми си је да при су ству ју по је ди ној сед
ни ци ако је њи хо во при су ство по треб но за рас пра вља ње по је ди них та ча ка днев ног ре да. 

Од го вор ност ди рек то ра 
Члан 415.

Ди рек тор од го ва ра дру штву за ште ту ко ју му про у зро ку је кр ше њем од ре да ба овог 
за ко на, ста ту та или од лу ке скуп шти не.

Из у зет но, ди рек тор не ће би ти од го во ран за ште ту ако је по сту пао у скла ду са од
лу ком скуп шти не.

Ако ште та из ста ва 1. овог чла на на ста не као по сле ди ца од лу ке од бо ра ди рек то ра, 
за ште ту од го ва ра ју и сви ди рек то ри ко ји су за ту од лу ку гла са ли.

У слу ча ју из ста ва 4. овог чла на, ди рек тор ко ји је био уз др жан од гла са ња сма тра 
се да је гла сао за ту од лу ку у по гле ду по сто ја ња од го вор но сти за ште ту.

У слу ча ју из ста ва 4. овог чла на, ако ди рек тор ни је био при су тан на сед ни ци од бо ра 
ди рек то ра на ко јој је од лу ка до не та, ни ти је за њу гла сао на дру ги на чин, сма тра се да је 
гла сао за ту од лу ку у по гле ду по сто ја ња од го вор но сти за ште ту ако се тој од лу ци ни је 
пи са ним пу тем ус про ти вио у ро ку од осам да на по са зна њу за ње но до но ше ње.

Зах тев дру штва за на кна ду ште те у скла ду са овим чла ном за ста ре ва у ро ку од три 
го ди не ра чу на ју ћи од да на на сту па ња ште те.

Дру штво се не мо же од ре ћи зах те ва за на кна ду ште те, осим у скла ду са од лу ком 
скуп шти не ко ја се до но си тро че твр тин ском ве ћи ном гла со ва при сут них ак ци о на ра, али 
се та од лу ка не мо же до не ти ако јој се ус про ти ве ак ци о на ри ко ји по се ду ју или пред ста
вља ју нај ма ње 10% основ ног ка пи та ла дру штва. 

Из ве шта ји из вр шних ди рек то ра 
Члан 416.

Ако ста ту том или од лу ком од бо ра ди рек то ра ни је дру га чи је од ре ђе но, из вр шни 
ди рек то ри су ду жни да пи са ним пу тем из ве шта ва ју од бор ди рек то ра о:

1) пла ни ра ној по слов ној по ли ти ци и дру гим на чел ним пи та њи ма ко ја се од но се 
на по сто је ће и бу ду ће во ђе ње по сло ва, као и о од сту па њи ма од по сто је ћих пла но ва и 
про јек ци ја уз на во ђе ње раз ло га за то, нај ма ње је дан пут го ди шње, осим ако про ме ње не 
окол но сти не на ла жу ван ред ни из ве штај;
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2) рен та бил но сти по сло ва ња дру штва, за сед ни цу од бо ра ди рек то ра на ко јој се 
рас пра вља о фи нан сиј ским из ве шта ји ма дру штва;

3) по сло ва њу, при хо ди ма и фи нан сиј ском ста њу дру штва, на квар тал ном ни воу;
4) по сло ви ма и по слов ним до га ђа ји ма ко ји су у то ку или су оче ки ва ни, а ко ји би 

мо гли би ти од ве ћег зна ча ја за по сло ва ње и ли квид ност дру штва, као и на рен та бил ност 
ње го вог по сло ва ња, увек ка да та кве окол но сти на сту пе или се оче ку је да ће на сту пи ти;

5) дру гим пи та њи ма у ве зи са њи хо вим ра дом за ко ја је од бор ди рек то ра или би ло 
ко ји ди рек тор зах те вао по себ не из ве шта је.

Из ве шта ји из ста ва 1. овог чла на об у хва та ју и кон тро ли са на дру штва, ако по сто је.
Пред сед ник од бо ра ди рек то ра ду жан је да пре о ста ле ди рек то ре оба ве сти о при

мље ним или тра же ним из ве шта ји ма из вр шних ди рек то ра од мах ка да то бу де прак тич но 
мо гу ће, а нај ка сни је на пр вој на ред ној сед ни ци од бо ра ди рек то ра.

Сва ки ди рек тор има пра во уви да у до ста вље не из ве шта је из ста ва 1. овог чла на, 
као и пра во на при ме рак из ве шта ја ако од бор ди рек то ра ни је дру га чи је од лу чио.

Од бор ди рек то ра мо же од лу чи ти да се по је ди ни из ве шта ји до ста ве и ко ми си ја ма 
од бо ра ди рек то ра, ако ди рек то ри оце не да је то по треб но за њи хов рад. 

7.3. Дво дом но упра вља ње 

Ор га ни дру штва 
Члан 417.

Дру штво са дво дом ном ор га ни за ци јом упра вља ња има јед ног или ви ше из вр шних 
ди рек то ра и над зор ни од бор.

Ако дру штво има три или ви ше из вр шних ди рек то ра, они чи не из вр шни од бор.
Јав но ак ци о нар ско дру штво има нај ма ње три из вр шна ди рек то ра. 

7.3.1. Из вр шни ди рек то ри 

Ко мо же би ти из вр шни ди рек тор 

Члан 418.
На из вр шне ди рек то ре при ме њу ју се од ред бе чла на 382. овог за ко на о усло ви ма за 

име но ва ње ди рек то ра у дру штву. 

Број из вр шних ди рек то ра 

Члан 419.
Број из вр шних ди рек то ра од ре ђу је се ста ту том.
Из вр шни ди рек то ри не мо гу има ти за ме ни ке.
Из вр шни ди рек то ри ре ги стру ју се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 

Име но ва ње из вр шних ди рек то ра 

Члан 420.
Из вр шне ди рек то ре име ну је над зор ни од бор дру штва.
Пред лог кан ди да та за из вр шног ди рек то ра да је ко ми си ја за име но ва ње, ако по сто ји.
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Ако у дру штву ни је фор ми ра на ко ми си ја за име но ва ње, пред лог кан ди да та за из
вр шног ди рек то ра мо же да ти сва ки члан над зор ног од бо ра. 

Ман дат ди рек то ра 

Члан 421.
На ман дат из вр шних ди рек то ра сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 385. овог за ко на. 

Над ле жност из вр шних ди рек то ра 

Члан 422.
На пи та ња ко ја се од но се на над ле жност из вр шних ди рек то ра сход но се при ме њу ју 

од ред бе чла на 388. овог за ко на, ако овим чла ном ни је дру га чи је од ре ђе но.
За оба вља ње од но сно пред у зи ма ње сле де ћих по сло ва по треб на је са гла сност над

зор ног од бо ра:
1) сти ца ње, оту ђе ње и оп те ре ће ње уде ла и ак ци ја ко је дру штво по се ду је у дру гим 

прав ним ли ци ма;
2) сти ца ње, оту ђе ње и оп те ре ће ње не по крет но сти;
3) узи ма ње кре ди та, од но сно узи ма ње и да ва ње зај мо ва, ус по ста вља ње обез бе ђе ња 

на имо ви ни дру штва, као и да ва ње јем ста ва и га ран ци ја за оба ве зе тре ћих ли ца;
4) дру ги по сло ви за ко је је овим за ко ном про пи са но да су у над ле жно сти над зор

ног од бо ра. 
Ста ту том или од лу ком над зор ног од бо ра мо же се од ре ди ти:
1) да са гла сност над зор ног од бо ра ни је по треб на за по сло ве из ста ва 2. тач. 1) до 

3) овог чла на ако се ти по сло ви пред у зи ма ју у окви ру ре дов ног по сло ва ња дру штва; и
2) вред ност по сло ва из ста ва 2. тач ка 3) овог чла на ко ји се мо гу оба вља ти од но сно 

пред у зи ма ти и без са гла сно сти над зор ног од бо ра.
Ста ту том или од лу ком над зор ног од бо ра мо гу се од ре ди ти и дру ги по сло ви за чи је 

је оба вља ње од но сно пред у зи ма ње по треб на са гла сност над зор ног од бо ра.
Из вр шни ди рек то ри се у во ђе њу по сло ва дру штва мо ра ју при др жа ва ти огра ни че ња 

за пред у зи ма ње од ре ђе них по сло ва или вр сте по сло ва за ко је је по треб на са гла сност 
над зор ног од бо ра или скуп шти не, а ко ја су од ре ђе на овим за ко ном, ста ту том, од лу ка ма 
скуп шти не и од лу ка ма над зор ног од бо ра.

Ста ту том, од лу ком скуп шти не или од лу ком над зор ног од бо ра, ако је над зор ни од
бор на то овла шћен ста ту том, мо гу се по је ди ни или сви из вр шни ди рек то ри огра ни чи ти 
у за сту па њу дру штва и су пот пи сом про ку ри сте.

Из вр шни ди рек тор не мо же из да ти пу но моћ је за за сту па ње ни ти за сту па ти дру
штво у спо ру у ко јем је су прот на стра на, а у слу ча ју да дру штво не ма дру гог из вр шног 
ди рек то ра ко ји је овла шћен да за сту па дру штво, то пу но моћ је из да је над зор ни од бор. 

Ге не рал ни ди рек тор 

Члан 423.
Над зор ни од бор мо же име но ва ти јед ног од из вр шних ди рек то ра овла шће них за 

за сту па ње дру штва за ге не рал ног ди рек то ра дру штва.
Над зор ни од бор мо ра име но ва ти ге не рал ног ди рек то ра ако у дру штву по сто ји из

вр шни од бор.
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Ге не рал ни ди рек тор ко ор ди ни ра рад из вр шних ди рек то ра и ор га ни зу је по сло ва ње 
дру штва.

У слу ча ју одр жа ва ња сед ни це из вр шног од бо ра, ге не рал ни ди рек тор пред се да ва 
сед ни цом и пред ла же њен днев ни ред.

У слу ча ју од сут но сти ге не рал ног ди рек то ра, сва ки од из вр шних ди рек то ра мо же 
са зва ти сед ни цу из вр шног од бо ра, а ве ћи ном гла со ва при сут них из вр шних ди рек то ра 
би ра се је дан од из вр шних ди рек то ра за пред се да ва ју ћег на по чет ку сед ни це.

Ста ту том, од лу ком скуп шти не и од лу ком над зор ног од бо ра мо гу се утвр ди ти усло ви 
ко је из вр шни ди рек тор мо ра ис пу ња ва ти да би мо гао би ти име но ван за ге не рал ног ди
рек то ра и бли же уре ди ти ње го ва овла шће ња и над ле жно сти.

Ге не рал ни ди рек тор ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 

На кна да за рад из вр шних ди рек то ра 

Члан 424.
На на кна ду за рад из вр шних ди рек то ра сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 393. 

овог за ко на. 

Пре ста нак ман да та и раз ре ше ње из вр шних ди рек то ра 

Члан 425.
Ман дат из вр шног ди рек то ра пре ста је ис те ком пе ри о да на ко ји је иза бран.
Ако из вр шни ди рек тор у то ку тра ја ња ман да та пре ста не да ис пу ња ва усло ве да 

бу де из вр шни ди рек тор дру штва, сма тра се да му је пре стао ман дат да ном пре стан ка 
ис пу ње но сти тих усло ва.

Над зор ни од бор мо же раз ре ши ти из вр шног ди рек то ра и пре ис те ка ман да та на ко ји 
је иза бран, без на во ђе ња раз ло га. 

Остав ка из вр шног ди рек то ра 

Члан 426.
Из вр шни ди рек тор мо же у сва ко до ба над зор ном од бо ру да ти остав ку пи са ним 

пу тем.
Остав ка про из во ди деј ство да ном под но ше ња, осим ако у њој ни је на ве ден не ки 

ка сни ји да тум.
Ако је је ди ни из вр шни ди рек тор дру штва дао остав ку, у оба ве зи је да на ста ви да 

пред у зи ма по сло ве ко ји не тр пе од ла га ње до име но ва ња но вог ди рек то ра али не ду же 
од 30 да на од да на ре ги стра ци је те остав ке у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.

Ако се у ро ку од 60 да на од да на ка да је дру штво оста ло без је ди ног из вр шног 
ди рек то ра не иза бе ре но ви из вр шни ди рек тор, ре ги стар при вред них су бје ка та по слу
жбе ној ду жно сти или по зах те ву за ин те ре со ва ног ли ца по кре ће по сту пак при нуд не ли
кви да ци је дру штва. 
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Над ле жност и од го вор ност из вр шног од бо ра 

Члан 427.
Из вр шни од бор:
1) во ди по сло ве дру штва и од ре ђу је уну тра шњу ор га ни за ци ју дру штва;
2) од го ва ра за тач ност по слов них књи га дру штва;
3) од го ва ра за тач ност фи нан сиј ских из ве шта ја дру штва;
4) при пре ма сед ни це скуп шти не дру штва и пред ла же днев ни ред над зор ном од бо ру;
5) из ра чу на ва из но се ди ви ден ди ко ји у скла ду са овим за ко ном, ста ту том и од лу ком 

скуп шти не при па да ју по је ди ним кла са ма ак ци о на ра, од ре ђу је дан и по сту пак њи хо ве 
ис пла те, а од ре ђу је и на чин њи хо ве ис пла те у окви ру овла шће ња ко ја су му да та ста ту
том или од лу ком скуп шти не;

6) из вр ша ва од лу ке скуп шти не;
7) вр ши дру ге по сло ве и до но си од лу ке у скла ду са овим за ко ном, ста ту том, од лу

ка ма скуп шти не и од лу ка ма над зор ног од бо ра.
Пи та ња из над ле жно сти из вр шног од бо ра не мо гу се пре не ти на над зор ни од бор 

дру штва. 

Дру штво са јед ним или два ди рек то ра 

Члан 428.
На дру штво ко је има јед ног или два из вр шна ди рек то ра сход но се при ме њу ју од

ред бе овог за ко на о из вр шном од бо ру, осим од ре да ба о сед ни ца ма из вр шног од бо ра. 

На чин ра да из вр шног од бо ра 

Члан 429.
Из вр шни од бор у во ђе њу по сло ва дру штва по сту па са мо стал но.
Из вр шни од бор од лу чу је и по сту па ван сед ни ца.
Ако не по сто ји са гла сност из вр шних ди рек то ра по од ре ђе ном пи та њу, ге не рал ни 

ди рек тор мо же са зва ти сед ни цу из вр шног од бо ра.
На сед ни ци из ста ва 3. овог чла на од лу ка се до но си ве ћи ном гла со ва из вр шних 

ди рек то ра, а у слу ча ју јед на ке по де ле гла со ва глас ге не рал ног ди рек то ра је од лу чу ју ћи.
На кво рум за одр жа ва ње и на чин одр жа ва ња сед ни ца из ста ва 3. овог чла на сход но 

се при ме њу ју од ред бе чла на 404. овог за ко на.
Ста ту том и од лу ком над зор ног од бо ра мо же се уре ди ти на чин ра да из вр шног од

бо ра, а из вр шни од бор мо же до не ти и по слов ник о свом ра ду ко ји мо ра би ти у скла ду 
са овим за ко ном, ста ту том и од лу ка ма над зор ног од бо ра (по слов ник о ра ду из вр шног 
од бо ра). 

Од го вор ност из вр шних ди рек то ра 

Члан 430.
На од го вор ност из вр шних ди рек то ра сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 415. овог 

за ко на.
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Из ве шта ји из вр шних ди рек то ра 

Члан 431.
На оба ве зу из ве шта ва ња из вр шних ди рек то ра сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 

416. овог за ко на. 

7.3.2. Над зор ни од бор 

Усло ви и огра ни че ња за члан ство у над зор ном од бо ру

Члан 432.
На усло ве и огра ни че ња за члан ство у над зор ном од бо ру сход но се при ме њу ју од

ред бе чл. 382. и 391. овог за ко на. 

Са став над зор ног од бо ра 

Члан 433.
Над зор ни од бор има нај ма ње три чла на.
Број чла но ва над зор ног од бо ра од ре ђу је се ста ту том и мо ра би ти не па ран.
Чла но ви над зор ног од бо ра не мо гу има ти за ме ни ке.
Чла но ви над зор ног од бо ра не мо гу би ти из вр шни ди рек то ри дру штва ни ти про

ку ри сти дру штва.
Чла но ви над зор ног од бо ра ре ги стру ју се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 

Име но ва ње чла но ва над зор ног од бо ра 

Члан 434.
Чла но ве над зор ног од бо ра име ну је скуп шти на.
Пред лог кан ди да та за чла на над зор ног од бо ра да ју:
1) над зор ни од бор; 
2) ко ми си ја за име но ва ње, ако по сто ји; 
3) ак ци о на ри ко ји има ју пра во на пред ла га ње днев ног ре да скуп шти не. 

Ман дат чла но ва над зор ног од бо ра 

Члан 435.
На ман дат чла но ва над зор ног од бо ра сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 385. 

овог за ко на. 

Ко оп та ци ја чла но ва над зор ног од бо ра 

Члан 436.
На ко оп та ци ју чла но ва над зор ног од бо ра сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 386. 

овог за ко на. 
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Не за ви сни члан над зор ног од бо ра 

Члан 437.
Јав но ак ци о нар ско дру штво има нај ма ње јед ног чла на над зор ног од бо ра ко ји је 

не за ви сан од дру штва (не за ви сни члан над зор ног од бо ра).
На не за ви сног чла на над зор ног од бо ра сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 392. 

овог за ко на о не за ви сном ди рек то ру. 

На кна да за рад чла но ва над зор ног од бо ра 

Члан 438.
На на кна ду за рад чла но ва над зор ног од бо ра сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 

393. овог за ко на о на кна ди за рад ди рек то ра. 

Пре ста нак ман да та и раз ре ше ње чла но ва над зор ног од бо ра 

Члан 439.
На пре ста нак ман да та и раз ре ше ње чла но ва над зор ног од бо ра сход но се при ме њу ју 

од ред бе чл. 394. и 395. овог за ко на. 

Остав ка чла на над зор ног од бо ра 

Члан 440.
Члан над зор ног од бо ра мо же у сва ко до ба пре о ста лим чла но ви ма над зор ног од бо ра 

да ти остав ку пи са ним пу тем.
Остав ка про из во ди деј ство да ном под но ше ња, осим ако у њој ни је на ве ден не ки 

ка сни ји да тум. 

Над ле жност над зор ног од бо ра 

Члан 441.
Над зор ни од бор:
1) утвр ђу је по слов ну стра те ги ју и по слов не ци ље ве дру штва и над зи ре њи хо во 

оства ри ва ње;
2) над зи ре рад из вр шних ди рек то ра;
3) вр ши уну тра шњи над зор над по сло ва њем дру штва;
4) уста но вља ва ра чу но вод стве не по ли ти ке дру штва и по ли ти ке упра вља ња ри зи

ци ма;
5) утвр ђу је фи нан сиј ске из ве шта је дру штва и под но си их скуп шти ни на усва ја ње;
6) да је и опо зи ва про ку ру;
7) са зи ва сед ни це скуп шти не и утвр ђу је пред лог днев ног ре да;
8) из да је одо бре не ак ци је, ако је на то овла шћен ста ту том или од лу ком скуп шти не;
9) утвр ђу је еми си о ну це ну ак ци ја и дру гих хар ти ја од вред но сти, у скла ду са чла

ном 260. став 4. и чла ном 262. став 3. овог за ко на;
10) утвр ђу је тр жи шну вред ност ак ци ја, у скла ду са чла ном 259. овог за ко на;
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11) до но си од лу ку о сти ца њу соп стве них ак ци ја, у скла ду са чла ном 282. став 3. 
овог за ко на;

12) до но си од лу ку о рас по де ли ме ђу ди ви ден ди ак ци о на ри ма, у слу ча ју из чла на 
273. став 2. овог за ко на;

13) пред ла же скуп шти ни по ли ти ку на кна да из вр шних ди рек то ра, ако ни је утвр
ђе на ста ту том, и пред ла же уго во ре о ра ду, од но сно ан га жо ва њу из вр шних ди рек то ра;

14) да је са гла сност из вр шним ди рек то ри ма за пред у зи ма ње по сло ва или рад њи 
у скла ду са овим за ко ном, ста ту том, од лу ком скуп шти не и од лу ком над зор ног од бо ра; 

15) вр ши дру ге по сло ве и до но си од лу ке у скла ду са овим за ко ном, ста ту том и 
од лу ка ма скуп шти не.

Пи та ња из над ле жно сти над зор ног од бо ра:
1) не мо гу се пре не ти на из вр шне ди рек то ре дру штва; 
2) мо гу се пре не ти у над ле жност скуп шти не са мо од лу ком над зор ног од бо ра, ако 

ста ту том ни је дру га чи је од ре ђе но.
Над зор ни од бор од лу чу је о да ва њу одо бре ња у слу ча је ви ма по сто ја ња лич ног ин

те ре са из вр шног ди рек то ра дру штва у скла ду са чла ном 66. овог за ко на. 

Оба ве за из ве шта ва ња скуп шти не 

Члан 442.
На оба ве зе из ве шта ва ња над зор ног од бо ра сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 

399. овог за ко на. 

Пред сед ник над зор ног од бо ра 

Члан 443.
На пред сед ни ка над зор ног од бо ра сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 400. овог 

за ко на. 

На чин ра да над зор ног од бо ра 

Члан 444.
На на чин ра да над зор ног од бо ра сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 401. овог 

за ко на. 

Сед ни це над зор ног од бо ра 

Члан 445.
На сед ни це над зор ног од бо ра, њи хо во са зи ва ње, кво рум за одр жа ва ње и на чин 

одр жа ва ња, при су ство дру гих ли ца, од лу чи ва ње и за пи сник са сед ни це сход но се при
ме њу ју од ред бе чл. 402. до 407. овог за ко на. 
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Ко ми си је над зор ног од бо ра 

Члан 446.
На ко ми си је над зор ног од бо ра сход но се при ме њу ју од ред бе чл. 408. до 414. овог 

за ко на. 

Од го вор ност чла но ва над зор ног од бо ра 

Члан 447.
На од го вор ност чла но ва над зор ног од бо ра сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 

415. овог за ко на. 

7.4. Се кре тар дру штва 

Име но ва ње и ста тус 

Члан 448.
Ак ци о нар ско дру штво мо же има ти се кре та ра дру штва, ако је то од ре ђе но ста ту том.
Се кре тар дру штва мо же би ти за по слен у дру штву.
Се кре та ра дру штва име ну је од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра

вља ње дру штвом дво дом но и утвр ђу је му ви си ну за ра де, од но сно на кна де за рад и дру га 
пра ва. 

Ман дат се кре та ра дру штва 

Члан 449.
Ман дат се кре та ра дру штва тра је че ти ри го ди не, осим ако је ста ту том или од лу ком 

о име но ва њу дру га чи је од ре ђе но.
На по сле ди це пре стан ка ман да та се кре та ру дру штва сход но се при ме њу ју од ред бе 

овог за ко на о пре стан ку ман да та ди рек то ру дру штва. 

Над ле жност се кре та ра дру штва 

Члан 450.
Ако ста ту том или од лу ком о име но ва њу се кре та ра дру штва ни је дру га чи је од ре

ђе но, се кре тар дру штва од го во ран је за:
1) при пре му сед ни ца скуп шти не и во ђе ње за пи сни ка;
2) при пре му сед ни ца од бо ра ди рек то ра, од но сно из вр шног од бо ра и над зор ног 

од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, и во ђе ње за пи сни ка;
3) чу ва ње свих ма те ри ја ла, за пи сни ка и од лу ка са сед ни ца из тач. 1) и 2) овог ста ва;
4) ко му ни ка ци ју дру штва са ак ци о на ри ма и омо гу ћа ва ње при сту па ак ти ма и до ку

мен ти ма из тач ке 3) овог ста ва у скла ду са од ред ба ма чла на 465. овог за ко на.
Се кре тар дру штва мо же има ти и дру ге ду жно сти и од го вор но сти у скла ду са ста

ту том и од лу ком о ње го вом име но ва њу. 
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7.5. Уну тра шњи над зор 

Ор га ни зо ва ње уну тра шњег над зо ра 

Члан 451.
Дру штво сво јим ак ти ма уре ђу је на чин спро во ђе ња и ор га ни за ци ју ра да уну тра

шњег над зо ра по сло ва ња.
У јав ним ак ци о нар ским дру штви ма нај ма ње јед но ли це над ле жно за уну тра шњи 

над зор по сло ва ња мо ра ис пу ња ва ти усло ве про пи са не за ин тер ног ре ви зо ра у скла ду 
са за ко ном ко јим се уре ђу је ра чу но вод ство и ре ви зи ја. 

Јав но ак ци о нар ско дру штво ста ту том или дру гим ак том про пи су је усло ве ко је мо ра 
ис пу ни ти ли це ко је ру ко во ди по сло ви ма уну тра шњег над зо ра у по гле ду про фе си о нал ног 
и струч ног зна ња и ис ку ства ко ји га чи не по доб ним за оба вља ње ове функ ци је у дру штву. 

Ли це из ста ва 2. овог чла на мо ра би ти за по сле но у дру штву и оба вља ти са мо по
сло ве уну тра шњег над зо ра и не мо же би ти ди рек тор ни ти члан над зор ног од бо ра ако је 
упра вља ње дру штвом дво дом но, а име ну је га од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор 
ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, на пред лог ко ми си је за ре ви зи ју. 

По сло ви уну тра шњег над зо ра 

Члан 452.
По сло ви уну тра шњег над зо ра на ро чи то об у хва та ју:
1) кон тро лу ускла ђе но сти по сло ва ња дру штва са за ко ном, дру гим про пи си ма и 

ак ти ма дру штва;
2) над зор над спро во ђе њем ра чу но вод стве них по ли ти ка и фи нан сиј ским из ве шта

ва њем; 
3) про ве ру спро во ђе ња по ли ти ка упра вља ња ри зи ци ма;
4) пра ће ње ускла ђе но сти ор га ни за ци је и де ло ва ња дру штва са ко дек сом кор по ра

тив ног упра вља ња;
5) вред но ва ње по ли ти ка и про це са у дру штву, као и пред ла га ње њи хо вог уна пре

ђе ња. 
Ли це ко је ру ко во ди по сло ви ма уну тра шњег над зо ра ду жно је да о спро ве де ном 

над зо ру по сло ва ња ре дов но из ве шта ва ко ми си ју за ре ви зи ју, а у дру штви ма ко ја не ма ју 
ко ми си ју за ре ви зи ју од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру
штвом дво дом но. 

7.6. Спољ ни над зор 

Ре ви зи ја фи нан сиј ских из ве шта ја 

Члан 453.
Го ди шњи фи нан сиј ски из ве шта ји јав них ак ци о нар ских дру штва оба ве зно су пред

мет ре ви зи је. 
Ре ви зор дру штва ду жан је да пре за кљу че ња уго во ра о вр ше њу ре ви зи је, а на кон 

то га нај ма ње јед ном го ди шње за вре ме тра ја ња тог уго во ра, ко ми си ји за ре ви зи ју јав ног 
ак ци о нар ског дру штва до ста ви:

1) пи са ну из ја ву ко јом по твр ђу је сво ју не за ви сност од дру штва;
2) оба ве ште ње о свим услу га ма ко је је у прет ход ном пе ри о ду, по ред ре ви зи је фи

нан сиј ских из ве шта ја, пру жио том дру штву. 
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Ре ви зор јав ног ак ци о нар ског дру штва ду жан је да ко ми си ју за ре ви зи ју тог дру штва 
из ве сти о свим окол но сти ма ко је би мо гле ути ца ти на ње го ву не за ви сност у од но су на 
дру штво и ме ра ма ко је су пред у зе те за от кла ња ње тих окол но сти.

Од ред бе овог чла на сход но се при ме њу ју на сва ак ци о нар ска дру штва ко ја су оба
ве зна да вр ше ре ви зи ју фи нан сиј ских из ве шта ја у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
ра чу но вод ство и ре ви зи ја. 

Огра ни че ње за от каз уго во ра са ре ви зо ром у то ку ре ви зи је 

Члан 454.
Јав но ак ци о нар ско дру штво не мо же ре ви зо ру от ка за ти уго вор о вр ше њу ре ви зи је 

то ком вр ше ња ре ви зи је фи нан сиј ских из ве шта ја због не сла га ња са ми шље њем ре ви зо ра 
о фи нан сиј ским из ве шта ји ма. 

По себ на и ван ред на ре ви зи ја 

Члан 455.
По себ на ре ви зи ја у сми слу овог за ко на је ре ви зи ја ко јом се мо же про ве ра ва ти:
1) про це на вред но сти не нов ча ног уло га или
2) вред ност и усло ви под ко ји ма је вр ше но сти ца ње или рас по ла га ње имо ви ном 

ве ли ке вред но сти из чла на 470. овог за ко на.
Ван ред на ре ви зи ја у сми слу овог за ко на је ре ви зи ја фи нан сиј ских из ве шта ја ко ји 

су већ би ли пред мет ре ви зи је, а ко ја се мо же пред у зе ти ако: 
1) по сто ји сум ња да ре ви зи ја фи нан сиј ских из ве шта ја ни је спро ве де на у скла ду са 

за ко ном и про пи са ним ра чу но вод стве ним стан дар ди ма и по ступ ци ма или
2) фи нан сиј ски из ве шта ји не са др же на по ме не про пи са не ра чу но вод стве ним стан

дар ди ма или су ове на по ме не не пот пу не. 
По себ на ре ви зи ја мо же се спро ве сти у ро ку од три го ди не од да на уно са не нов ча

ног уло га, од но сно сти ца ња или рас по ла га ња имо ви ном ве ли ке вред но сти, а ван ред на 
ре ви зи ја у ро ку од три го ди не од да на усва ја ња фи нан сиј ских из ве шта ја ко ји су би ли 
пред мет ре ви зи је. 

Пред лог за спро во ђе ње по себ не или ван ред не ре ви зи је 

Члан 456.
Пред лог за спро во ђе ње по себ не или ван ред не ре ви зи је мо гу под не ти ак ци о на ри 

ко ји по се ду ју или пред ста вља ју нај ма ње 10% ак ци ја са пра вом гла са.
Пред лог из ста ва 1. овог чла на са обра зло же њем раз ло га из ко јих се пред ла же 

по себ на или ван ред на ре ви зи ја да је се пи са ним пу тем од бо ру ди рек то ра, од но сно над
зор ном од бо ру ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, ко ји је ду жан да:

1) овај пред лог увр сти у днев ни ред пр ве на ред не ре дов не сед ни це скуп шти не 
ак ци о на ра ако је пе ри од до ње ног одр жа ва ња кра ћи од шест ме се ци и ако ни је ис те као 
рок за до пу ну днев ног ре да из чла на 337. став 2. овог за ко на или 

2) да са зо ве ван ред ну сед ни цу скуп шти не ак ци о на ра у скла ду са чла ном 371. овог 
за ко на ако је пе ри од до одр жа ва ња пр ве на ред не ре дов не сед ни це скуп шти не ак ци о на ра 
ду жи од шест ме се ци или је ис те као рок за до пу ну днев ног ре да из чла на 337. став 2. 
овог за ко на. 

Ако од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво
дом но, не по сту пи у скла ду са ста вом 2. овог чла на, ак ци о на ри ко ји су пред ло жи ли 
спро во ђе ње по себ не или ван ред не ре ви зи је мо гу у скла ду са чла ном 339. овог за ко на 
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под не ти зах тев над ле жном су ду да на ло жи одр жа ва ње ван ред не сед ни це скуп шти не на 
ко јој ће се од лу чи ва ти о пред ло гу из ста ва 1. овог чла на. 

Ако пред лог из ста ва 1. овог чла на ни је ста вљен на днев ни ред ре дов не сед ни це 
скуп шти не у скла ду са ста вом 2. тач ка 1) овог чла на, зах тев из ста ва 3. овог чла на мо же 
се под не ти у ро ку од 30 да на од да на одр жа ва ња те сед ни це. 

До но ше ње од лу ке о спро во ђе њу по себ не или ван ред не ре ви зи је 
Члан 457.

Од лу ку о спро во ђе њу по себ не или ван ред не ре ви зи је до но си скуп шти на ак ци о на ра 
обич ном ве ћи ном гла со ва при сут них ак ци о на ра.

Од лу ком из ста ва 1. овог чла на мо ра се од ре ди ти ре ви зор ко ји ће из вр ши ти по себ ну 
или ван ред ну ре ви зи ју.

За ре ви зо ра из ста ва 2. овог чла на не мо же би ти иза бран ре ви зор ко ји је спро вео:
1) про це ну не нов ча ног уло га ко ја је пред мет по себ не ре ви зи је;
2) ре ви зи ју фи нан сиј ских из ве шта ја за пе ри од у ко јем је из вр ше но сти ца ње или 

рас по ла га ње имо ви ном ве ли ке вред но сти ко је је пред мет по себ не ре ви зи је;
3) ре ви зи ју фи нан сиј ских из ве шта ја ко ји су пред мет ван ред не ре ви зи је. 
Ако скуп шти на од би је пред лог за спро во ђе ње по себ не, од но сно ван ред не ре ви зи је, 

ак ци о на ри ко ји су овај пред лог под не ли мо гу у ро ку од 30 да на од да на одр жа ва ња сед
ни це скуп шти не зах те ва ти да над ле жни суд у ван пар нич ном по ступ ку од лу чи о пред ло гу 
за спро во ђе ње по себ не, од но сно ван ред не ре ви зи је. 

Од лу ком ко јом усва ја пред лог за спро во ђе ње по себ не, од но сно ван ред не ре ви зи је 
суд име ну је и ре ви зо ра, ко ји мо ра ис пу ња ва ти усло ве из ста ва 3. овог чла на.

Дру штво мо ра учи ни ти до ступ ном сву по треб ну до ку мен та ци ју и оба ве ште ња ко је 
за тра жи ре ви зор ко ји спро во ди по себ ну, од но сно ван ред ну ре ви зи ју. 

За бра на пре но са ак ци ја то ком спро во ђе ња по себ не или ван ред не ре ви зи је 
Члан 458.

У слу ча ју из чла на 457. став 4. овог за ко на на зах тев дру штва суд у ван пар нич ном 
по ступ ку мо же до не ти ре ше ње ко јим на ла же Цен трал ном ре ги стру да из вр ши упис 
при вре ме не за бра не пре но са ак ци ја ак ци о на ра по чи јем пред ло гу је до не та од лу ка о 
спро во ђе њу по себ не, од но сно ван ред не ре ви зи је. 

Тро шко ви спро во ђе ња по себ не или ван ред не ре ви зи је 
Члан 459.

Тро шко ве спро во ђе ња по себ не или ван ред не ре ви зи је сно си дру штво.
Ако се по себ на или ван ред на ре ви зи ја спро во ди по од лу ци су да, суд том од лу ком 

утвр ђу је и из нос про це ње них тро шко ва из ста ва 1. овог чла на и на ла же дру штву ње го ву 
упла ту на од го ва ра ју ћи де по зит ни ра чун су да. 

Ако дру штво не из вр ши упла ту из но са про це ње них тро шко ва за спро во ђе ње по
себ не или ван ред не ре ви зи је у ро ку од ре ђе ном од лу ком из ста ва 2. овог чла на, суд ће 
при нуд но из вр ши ти на пла ту овог из но са. 

Са др жај из ве шта ја о по себ ној ре ви зи ји 
Члан 460.

Из ве штај о по себ ној ре ви зи ји мо ра се са чи ни ти у пи са ном об ли ку и оба ве зно са
др жи обра зло же не на ла зе ре ви зо ра. 
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У из ве шта ју из ста ва 1. овог чла на ре ви зор се мо ра из ја сни ти да ли на ла зи по себ не 
ре ви зи је од сту па ју од: 

1) про це ње не вред но сти не нов ча ног уло га ако је она би ла пред мет по себ не ре ви
зи је или

2) вред но сти и усло ва под ко ји ма је вр ше но сти ца ње или рас по ла га ње имо ви ном 
ве ли ке вред но сти ако су они би ли пред мет по себ не ре ви зи је.

Ако се ре ви зор из ја сни да су од сту па ња из ста ва 2. овог чла на зна чај на, он то мо ра 
ја сно на зна чи ти и пред ло жи ти ме ре за от кла ња ње њи хо вих по сле ди ца. 

Ако се ре ви зор из ја сни да од сту па ња из ста ва 2. овог чла на ни су зна чај на, пред лог 
за спро во ђе ње по себ не ре ви зи је сма тра се нео сно ва ним. 

Са др жај из ве шта ја о ван ред ној ре ви зи ји 
Члан 461.

Из ве штај о ван ред ној ре ви зи ји мо ра се са чи ни ти у пи са ном об ли ку и оба ве зно са
др жи обра зло же не на ла зе ре ви зо ра. 

У из ве шта ју из ста ва 1. овог чла на ре ви зор се мо ра из ја сни ти да ли се ње го во ми
шље ње о фи нан сиј ским из ве шта ји ма ко ји су би ли пред мет ван ред не ре ви зи је раз ли ку је 
од ми шље ња ко је је на те фи нан сиј ске из ве шта је дао ре ви зор ко ји је прет ход но вр шио 
ре ви зи ју и да на ве де раз ло ге због ко јих се ми шље ња раз ли ку ју. 

Ако се ре ви зор из ја сни да су раз ли ке из ста ва 2. овог чла на зна чај не, он мо ра пред
ло жи ти ме ре за от кла ња ње њи хо вих по сле ди ца. 

Ако се ре ви зор из ја сни да раз ли ке из ста ва 2. овог чла на ни су зна чај не, пред лог за 
спро во ђе ње ван ред не ре ви зи је сма тра се нео сно ва ним. 

По сту па ње са из ве шта јем о по себ ној или ван ред ној ре ви зи ји 
Члан 462.

Из ве штај о по себ ној или ван ред ној ре ви зи ји до ста вља се од бо ру ди рек то ра, од
но сно из вр шном од бо ру и над зор ном од бо ру ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, 
ак ци о на ри ма ко ји су пред ло жи ли ње но спро во ђе ње и су ду ако је по себ на или ван ред на 
ре ви зи ја спро ве де на по од лу ци су да. 

Ако се ре ви зор у из ве шта ју из ста ва 1. овог чла на из ја снио да по сто је зна чај на од
сту па ња у сми слу чла на 460. став 2. и 461. став 2. овог за ко на од бор ди рек то ра, од но сно 
над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но ду жан је да у ро ку од осам да на 
од да на до ста вља ња из ве шта ја са зо ве ван ред ну сед ни цу скуп шти не ак ци о на ра ра ди 
раз ма тра ња тог из ве шта ја, та ко да се та сед ни ца одр жи у ро ку од 30 да на од да на до
ста вља ња тог из ве шта ја.

Од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, 
ду жан је да уз из ве штај из ста ва 1. овог чла на за сед ни цу скуп шти не при пре ми и сво је 
пи са но из ја шње ње о на ла зи ма из тог из ве шта ја, са пред ло гом од лу ка скуп шти не. 

Ако од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво
дом но, не по сту пи у скла ду са ста вом 2. овог чла на ак ци о на ри ко ји су пред ло жи ли 
спро во ђе ње по себ не или ван ред не ре ви зи је мо гу у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња 
из ве шта ја под не ти зах тев су ду да у ван пар нич ном по ступ ку на ло жи одр жа ва ње ван ред не 
сед ни це скуп шти не ак ци о на ра из ста ва 2. овог чла на.

Ако у слу ча ју из ста ва 2. овог чла на скуп шти на ак ци о на ра не усво ји из ве штај ре
ви зо ра ко ји је вр шио по себ ну, од но сно ван ред ну ре ви зи ју, или ме ре ко је је он пред ло
жио, ак ци о на ри ко ји су гла са ли за усва ја ње из ве шта ја и ме ра ко је је пред ло жио ре ви зор 
има ју пра во пра во да бу ду не са гла сни у сми слу чла на 474. овог за ко на, као и пра во на 
на кна ду ште те од дру штва.
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Ако се ре ви зор у из ве шта ју из ста ва 1. овог чла на из ја снио да не по сто је зна чај на 
од сту па ња у сми слу чла на 460. став 2. и 461. став 2. овог за ко на од бор ди рек то ра, од
но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но ду жан је да овај из ве штај 
ста ви на днев ни ред пр ве на ред не сед ни це скуп шти не ак ци о на ра. 

Пра во дру штва на на кна ду ште те 
Члан 463.

Ако из ве штај о по себ ној или ван ред ној ре ви зи ји по ка же да је пред лог за ње но 
спро во ђе ње био нео сно ван, дру штво има пра во на на кна ду тро шко ва спро во ђе ња по
себ не, од но сно ван ред не ре ви зи је од ак ци о на ра ко ји су пред ло жи ли ње но спро во ђе ње. 

Ак ци о на ри ко ји су пред ло жи ли спро во ђе ње по себ не или ван ред не ре ви зи је нео
гра ни че но со ли дар но су од го вор ни за на кна ду тро шко ва из ста ва 1. овог чла на. 

8. Ак ти и до ку мен ти дру штва 

Оба ве за чу ва ња ака та и до ку ме на та дру штва 

Члан 464.
Дру штво чу ва:
1) осни вач ки акт;
2) ре ше ње о ре ги стра ци ји осни ва ња дру штва;
3) ста тут и све ње го ве из ме не и до пу не;
4) оп ште ак те дру штва;
5) за пи сни ке са сед ни ца скуп шти не и од лу ке скуп шти не;
6) акт о обра зо ва њу сва ког огран ка или дру гог ор га ни за ци о ног де ла дру штва;
7) до ку мен та ко ја до ка зу ју сво ји ну и дру га имо вин ска пра ва дру штва;
8) за пи сни ке са сед ни ца од бо ра ди рек то ра, од но сно из вр шног од бо ра и над зор ног 

од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но;
9) го ди шње из ве шта је о по сло ва њу дру штва и кон со ли до ва не го ди шње из ве шта је;
10) из ве шта је од бо ра ди рек то ра, од но сно из вр шног од бо ра и над зор ног од бо ра ако 

је упра вља ње дру штвом дво дом но;
11) еви ден ци ју о адре са ма ди рек то ра и чла но ва над зор ног од бо ра ако је упра вља ње 

дру штвом дво дом но;
12) уго во ре ко је су ди рек то ри, чла но ви над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру

штвом дво дом но, или са њи ма по ве за на ли ца у сми слу овог за ко на, за кљу чи ли са дру
штвом.

Дру штво је ду жно је да до ку мен та и ак те из ста ва 1. овог чла на чу ва у свом се ди
шту или на дру гом ме сту ко је је по зна то и до ступ но свим ди рек то ри ма и чла но ви ма 
над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но.

До ку мен те и ак те из ста ва 1. тач. 1) до 5), 8, 9) и 12) овог чла на дру штво чу ва 
трај но, а оста ла до ку мен та и ак те из ста ва 1. овог чла на нај ма ње пет го ди на, на кон че га 
се чу ва ју у скла ду са про пи си ма о ар хив ској гра ђи. 

При ступ ак ти ма и до ку мен ти ма дру штва 

Члан 465.
Од бор ди рек то ра, од но сно из вр шни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, 

ду жан је да ак те и до ку мен та из чла на 464. став 1. тач. 1) до 5) и 8) овог за ко на, као и 
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фи нан сиј ске из ве шта је дру штва, ста ви на рас по ла га ње сва ком ак ци о на ру, као и ра ни јем 
ак ци о на ру за пе ри од у ко јем је био ак ци о нар, на ње гов пи са ни зах тев под нет у скла ду 
са чла ном 81. овог за ко на, ра ди вр ше ња уви да и ко пи ра ња о свом тро шку, то ком рад ног 
вре ме на.

Сма тра ће се да је оба ве за из ста ва 1. овог чла на из вр ше на у по гле ду до ку ме на та 
из ста ва 1. овог чла на за ко је је дру штво омо гу ћи ло сло бо дан при ступ и пре у зи ма ње са 
ин тер нет стра ни це дру штва, без на кна де.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ако је име но ван се кре тар дру штва он је од го во ран 
за из вр ша ва ње оба ве зе из ста ва 1. овог чла на.

Пра во ак ци о на ра из ста ва 1. овог чла на мо же би ти огра ни че но са мо у ме ри у ко јој 
је то по треб но ра ди уоби ча је не иден ти фи ка ци је ак ци о на ра. 

При ступ ак ти ма и до ку мен ти ма по од лу ци су да 

Члан 466.
Ако од бор ди рек то ра, од но сно из вр шни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво

дом но, или се кре тар дру штва, ако по сто ји, про пу сти да по сту пи по зах те ву из чла на 465. 
овог за ко на у ро ку од пет да на од да на при је ма зах те ва, под но си лац зах те ва има пра во да 
тра жи да суд у ван пар нич ном по ступ ку на ло жи дру штву да по сту пи по ње го вом зах те ву.

По сту пак из ста ва 1. овог чла на је хи тан и суд је ду жан да од лу ку по зах те ву до не се 
у ро ку од осам да на од да на при је ма зах те ва. 

Огра ни че ње у по гле ду об ја вљи ва ња ака та и до ку ме на та дру штва 

Члан 467.
Ли це ко је оства ри при ступ ак ти ма и до ку мен ти ма дру штва у скла ду са чл. 465. и 

466. овог за ко на не мо же да их об ја ви на на чин ко јим би на не ло ште ту дру штву или 
ње го вом угле ду. 

9. Пре ста нак дру штва 

На чин пре стан ка 

Члан 468.
Дру штво пре ста је да по сто ји бри са њем из ре ги стра при вред них су бје ка та, по 

осно ву:
1) спро ве де ног по ступ ка ли кви да ци је или при нуд не ли кви да ци је у скла ду са овим 

за ко ном;
2) спро ве де ног по ступ ка сте ча ја у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је сте чај;
3) ста ту сне про ме не ко ја има за по сле ди цу пре ста нак дру штва. 

Пре ста нак дру штва по од лу ци су да 

Члан 469.
По ту жби ак ци о на ра ко ји по се ду ју ак ци је ко је пред ста вља ју нај ма ње 20% основ

ног ка пи та ла дру штва про тив дру штва над ле жни суд мо же од ре ди ти пре ста нак дру штва 
или дру ге ме ре ако: 
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1) од бор ди рек то ра, од но сно из вр шни и над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом 
дво дом но, не мо гу да во де по сло ве дру штва, би ло због ме ђу соб ног не сла га ња или из 
дру гих раз ло га, а скуп шти на не мо же да пре ки не бло ка ду, што за по сле ди цу има да се 
по сло ви дру штва не мо гу ви ше во ди ти у ин те ре су ак ци о на ра;

2) су ак ци о на ри бло ки ра ни у од лу чи ва њу на скуп шти ни на нај ма ње две уза стоп не 
сед ни це скуп шти не, што за по сле ди цу има да се по сло ви дру штва не мо гу ви ше во ди ти 
у ин те ре су дру штва;

3) ди рек то ри, од но сно чла но ви над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво
дом но, де лу ју про тив за ко ни то, не по ште но или пре вар но, а про тив но ин те ре си ма ак ци
о на ра ко ји под но се ту жбу;

4) се имо ви на дру штва ра си па и ума њу је.
У по ступ ку по ту жби из ста ва 1. овог чла на суд мо же, ако су раз ло зи за под но

ше ње ту жбе от кло њи ви, оста ви ти дру штву рок од нај ви ше шест ме се ци за от кла ња ње 
не пра вил но сти.

Ако дру штво у ро ку из ста ва 2. овог чла на не от кло ни не пра вил но сти, суд ће пре
су дом од ре ди ти пре ста нак дру штва или јед ну или ви ше од сле де ћих ме ра:

1) раз ре ше ње ди рек то ра или чла на над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом 
дво дом но;

2) уво ђе ње при нуд не упра ве у дру штво до име но ва ња но вих ди рек то ра, од но сно 
чла но ва над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но;

3) спро во ђе ње ван ред не ре ви зи је фи нан сиј ских из ве шта ја дру штва;
4) до но ше ње од лу ке о рас по де ли до би ти или о ис пла ти уче шћа у до би ти, од но сно 

ди ви ден де;
5) от куп ак ци ја ко је по се ду ју ак ци о на ри ко ји су под не ли ту жбу од стра не дру штва 

по тр жи шној вред но сти у сми слу овог за ко на.
Пре су дом из ста ва 3. овог чла на суд мо же од ре ди ти и на кна ду ште те од стра не 

дру штва ак ци о на ри ма ко ји су под не ли ту жбу. 

ДЕО ЧЕ ТВР ТИ 

СТИ ЦА ЊЕ И РАС ПО ЛА ГА ЊЕ ИМО ВИ НОМ ВЕ ЛИ КЕ ВРЕД НО СТИ 

По јам и основ не од ред бе 

Члан 470.
Ако дру штво сти че, од но сно рас по ла же имо ви ном чи ја на бав на и/или про дај на 

и/или тр жи шна вред ност у мо мен ту до но ше ња од лу ке о то ме пред ста вља 30% или 
ви ше од књи го вод стве не вред но сти укуп не имо ви не дру штва ис ка за не у по след њем 
го ди шњем би лан су ста ња, сма тра се да дру штво сти че, од но сно рас по ла же имо ви ном 
ве ли ке вред но сти.

Под сти ца њем, од но сно рас по ла га њем имо ви ном ве ли ке вред но сти сма тра се сти
ца ње, од но сно рас по ла га ње имо ви ном на би ло ко ји на чин, укљу чу ју ћи на ро чи то ку
по ви ну, про да ју, за куп, раз ме ну, ус по ста вља ње за ло жног пра ва и хи по те ке, за кљу че ње 
уго во ра о кре ди ту и зај му, да ва ње јем ства и га ран ци ја, и пред у зи ма ње би ло ко је дру ге 
рад ње ко јом на ста је оба ве за за дру штво.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, не ће се сма тра ти сти ца њем, од но сно рас по ла га њем 
имо ви ном ве ли ке вред но сти ку по ви на или про да ја имо ви не ко ја је из вр ше на у окви ру 
ре дов ног по сло ва ња дру штва. 
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Под имо ви ном у сми слу ст. 1. и 2. овог чла на сма тра ју се ства ри и пра ва, укљу чу
ју ћи и не по крет но сти, по крет не ства ри, но вац, уде ле у дру штви ма, хар ти је од вред но сти, 
по тра жи ва ња, ин ду стриј ску сво ји ну и дру га пра ва. 

Јед ним сти ца њем, од но сно рас по ла га њем, у сми слу ста ва 1. овог чла на, сма тра ће 
се и ви ше по ве за них сти ца ња, од но сно рас по ла га ња из вр ше них у пе ри о ду од го ди ну 
да на, при че му се као вре ме на стан ка узи ма дан из вр ше ња по след њег сти ца ња, од но
сно рас по ла га ња.

Сти ца ње, од но сно рас по ла га ње имо ви ном ве ли ке вред но сти мо же се спро ве сти ако 
то сти ца ње, од но сно рас по ла га ње прет ход но или на кнад но одо бри скуп шти на.

Ако дру штво сти че, од но сно рас по ла же имо ви ном ве ли ке вред но сти сход но се 
при ме њу ју пра ви ла овог за ко на о пра ви ма не са гла сних чла но ва. 

По сту пак сти ца ња, од но сно рас по ла га ња имо ви ном ве ли ке вред но сти 

Члан 471.
Од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, 

при пре ма пред лог од лу ке ко јом скуп шти на одо бра ва сти ца ње, од но сно рас по ла га ње 
имо ви ном ве ли ке вред но сти, са:

1) обра зло же њем ко је са др жи раз ло ге из ко јих се пре по ру чу је усва ја ње те од лу ке;
2) из ве шта јем о усло ви ма под ко јим се сти че, од но сно рас по ла же имо ви ном ве

ли ке вред но сти.
Са став ни део ма те ри ја ла за сед ни цу скуп шти не на ко јој се од лу ка из ста ва 1. овог 

чла на до но си је на црт уго во ра о сти ца њу, од но сно рас по ла га њу имо ви ном ве ли ке вред
но сти.

Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, ако се од лу ком одо бра ва већ за кљу чен уго вор о 
сти ца њу, од но сно рас по ла га њу имо ви ном ве ли ке вред но сти, тај уго вор се до ста вља уз 
ма те ри јал за сед ни цу скуп шти не на ко јој се од лу ка из ста ва 1. овог чла на до но си.

Од лу ку о одо бра ва њу сти ца ња, од но сно рас по ла га ња имо ви ном ве ли ке вред но сти 
скуп шти на до но си тро че твр тин ском ве ћи ном гла со ва при сут них ак ци о на ра са пра вом 
гла са. 

По сле ди це по вре де од ре да ба о рас по ла га њу имо ви ном ве ли ке вред но сти 

Члан 472. 
Ако ни је при ба вље но одо бре ње у скла ду са чл. 470. и 471. овог за ко на, дру штво и 

ак ци о нар ко ји по се ду је или пред ста вља нај ма ње 5% основ ног ка пи та ла дру штва мо же 
под не ти ту жбу за по ни штај прав ног по сла, од но сно рад ње сти ца ња или рас по ла га ња 
имо ви ном ве ли ке вред но сти.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, прав ни по сао, од но сно рад ња не ће би ти по ни ште на 
ако ли це ко је је дру га стра на у прав ном по слу, од но сно пре ма ко ме је рад ња из вр ше на 
ни је зна ло ни ти је мо ра ло зна ти за по вре ду од ре да ба чла на 471. овог за ко на у вре ме 
за кљу че ња прав ног по сла, од но сно пред у зи ма ња прав не рад ње.

Од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, 
со ли дар но су од го вор ни дру штву за ште ту ко ју то дру штво пре тр пи услед сти ца ња, од
но сно рас по ла га ња имо ви ном ве ли ке вред но сти ако је то сти ца ње, од но сно рас по ла га ње 
спро ве де но без од лу ке ко јом га скуп шти на одо бра ва.

Ту жбе из ст. 1. и 3. овог чла на мо гу би ти под не те у ро ку од три го ди не од да на 
сти ца ња, од но сно рас по ла га ња имо ви ном ве ли ке вред но сти. 
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Сход на при ме на на дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу 

Члан 473.
Од ред бе о сти ца њу, од но сно рас по ла га њу имо ви ном ве ли ке вред но сти сход но се 

при ме њу ју и на дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу, ако осни вач ким ак том ни је дру
га чи је од ре ђе но. 

ДЕО ПЕ ТИ

ПО СЕБ НА ПРА ВА НЕ СА ГЛА СНИХ АК ЦИ О НА РА 

Пра во не са гла сних ак ци о на ра на от куп ак ци ја 

Члан 474.
Ак ци о нар мо же да тра жи од дру штва да от ку пи ње го ве ак ци је ако гла са про тив или 

се уз др жи од гла са ња за од лу ку: 
1) о про ме ни ста ту та дру штва ко јом се ума њу ју ње го ва пра ва пред ви ђе на ста ту том 

или за ко ном;
2) о ста ту сној про ме ни;
3) о про ме ни прав не фор ме;
4) о про ме ни вре ме на тра ја ња дру штва;
5) ко јом се одо бра ва сти ца ње, од но сно рас по ла га ње имо ви ном ве ли ке вред но сти;
6) ко јом се ме ња ју ње го ва дру га пра ва, ако је ста ту том од ре ђе но да ак ци о нар из тог 

раз ло га има пра во на не са гла сност и на на кна ду тр жи шне вред но сти ак ци ја у скла ду 
са овим за ко ном;

7) о по вла че њу јед не или ви ше кла са ак ци ја са ре гу ли са ног тр жи шта, од но сно мул
ти ла те рал не тр го вач ке плат фор ме у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла.

Пра во на от куп ак ци ја и ис пла ту из ста ва 1. овог чла на има и ак ци о нар ко ји ни је 
при су ство вао сед ни ци скуп шти не на ко јој се од лу чу је о пи та њи ма из ста ва 1. овог чла на.

Ак ци о нар ко ји за тра жи од дру штва да од ње га от ку пи ак ци је у скла ду са чла ном 
475. овог за ко на не мо же оспо ра ва ти од лу ку дру штва на ко јој за сни ва то сво је пра во.

Од лу ка из ста ва 1. овог чла на мо ра са др жа ти од ред бу о то ме да сту па на сна гу да ва
њем пи са не из ја ве од стра не пред сед ни ка од бо ра ди рек то ра, као и пред сед ни ка над зор ног 
од бо ра дру штва ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, да су сви не са гла сни ак ци о на ри 
у це ло сти ис пла ће ни за вред ност сво јих ак ци ја у скла ду са чл. 475. и 476. овог за ко на. 

По сту пак оства ри ва ња пра ва на от куп ак ци ја 

Члан 475.
Са став ни део ма те ри ја ла за сед ни цу скуп шти не на ко јој се до но си од лу ка из чла на 

474. став 1. овог за ко на је:
1) оба ве ште ње о пра ви ма не са гла сних ак ци о на ра на от куп њи хо вих ак ци ја и фор

му лар зах те ва за оства ри ва ње тог пра ва, ко ји са др жи по ља у ко ја се уно си име, од но сно 
по слов но име ак ци о на ра и ње го во пре би ва ли ште, од но сно се ди ште, као и број и кла са 
ак ци ја чи ји от куп зах те ва;

2) по да так о књи го вод стве ној вред но сти ак ци ја, по да так о тр жи шној вред но сти 
ак ци ја утвр ђе ној у скла ду са чла ном 259. став 1. овог за ко на и по да так о про це ње ној 
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вред но сти ак ци ја утвр ђе ној у скла ду са чла ном 51. овог за ко на, при че му се те вред но сти 
утвр ђу ју на дан до но ше ња од лу ке о са зи ва њу сед ни це скуп шти не.

Ако же ли да оства ри пра во на от куп ње го вих ак ци ја, не са гла сни ак ци о нар зах тев 
из ста ва 1. овог чла на мо же до ста ви ти дру штву:

1) на сед ни ци скуп шти не на ко јој се до но си од лу ка из чла на 474. став 1. овог за ко на 
и то пред сед ни ку скуп шти не, од но сно ли цу ко га пред се да ва ју ћи скуп шти не овла сти или

2) у ро ку од 15 да на од да на за кљу че ња те сед ни це скуп шти не.
Дру штво је у оба ве зи да у ро ку од 60 да на од да на ис те ка ро ка из ста ва 2. тач ка 2) 

овог чла на не са гла сном ак ци о на ру ис пла ти вред ност ак ци ја ко је су пред мет зах те ва из 
ста ва 1. овог чла на, ко ја је јед на ка нај ви шој од вред но сти из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на.

Ис пла та из ста ва 3. овог чла на из вр ши ће се у скла ду са пра ви ли ма по сло ва ња 
Цен трал ног ре ги стра. 

Суд ска за шти та пра ва не са гла сног ак ци о на ра 

Члан 476.
Не са гла сни ак ци о нар мо же ту жбом над ле жном су ду про тив дру штва тра жи ти ис

пла ту:
1) раз ли ке до пу не вред но сти ње го вих ак ци ја утвр ђе не у скла ду са чла ном 475. 

став 3. овог за ко на, ако сма тра да му је дру штво на име от куп не це не за ње го ве ак ци је 
ис пла ти ло из нос ни жи од те вред но сти услед то га што је би ло ко ја од вред но сти из чла на 
475. став 1. тач ка 2) овог за ко на по гре шно утвр ђе на или ако је дру штво из вр ши ло са мо 
де ли мич ну ис пла ту;

2) пу не вред но сти ње го вих ак ци ја утвр ђе не у скла ду са чла ном 475. став 3. овог 
за ко на, ако му дру штво ни је из вр ши ло ни ка кву ис пла ту по том осно ву, а под нео је зах тев 
у скла ду са чла ном 475. став 2. овог за ко на.

Ту жба из ста ва 1. овог чла на се под но си нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на из
вр ше не ис пла те у скла ду са чла ном 475. став 4. овог чла на, од но сно ис те ка ро ка за ту 
ис пла ту ако ис пла та ни је из вр ше на.

Ако је под не то ви ше од јед не ту жбе из ста ва 1. овог чла на, по ступ ци се спа ја ју.
Ако суд прав но сна жном пре су дом до не том у по ступ ку по ту жби из ста ва 1. овог 

чла на оба ве же дру штво да не са гла сном ак ци о на ру ис пла ти раз ли ку до пу не вред но сти 
ак ци ја, од но сно пу ну вред ност ак ци ја, дру штво је у оба ве зи да свим дру гим не са гла сним 
ак ци о на ри ма исте кла се ак ци ја при зна и ис пла ти исту вред ност ак ци је, не за ви сно од 
чи ње ни це да ли су ти ак ци о на ри под не ли ту жбу из ста ва 1. овог чла на.

Ако дру штво не по сту пи у скла ду са ста вом 5. овог чла на у ро ку за из вр ше ње пре
су де из ста ва 4. овог чла на, сва ки не са гла сни ак ци о нар мо же ту жбом над ле жном су ду 
тра жи ти ис пла ту раз ли ке до пу не вред но сти ак ци ја, од но сно вред ност ак ци ја ко ја је 
утвр ђе на том пре су дом. 

Сход на при ме на на дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу 

Члан 477.
Од ред бе о пра ви ма не са гла сних ак ци о на ра сход но се при ме њу ју и на чла но ве дру

штва с огра ни че ном од го вор но шћу, осим ако је осни вач ким ак том тог дру штва дру га чи је 
од ре ђе но. 
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ДЕО ШЕ СТИ 

ПРОМЕНA ПРАВ НЕ ФОР МЕ 

По јам про ме не прав не фор ме 

Члан 478.
Про ме ном прав не фор ме дру штво пре ла зи из јед не прав не фор ме у дру гу прав ну 

фор му у скла ду са овим за ко ном. 
Про ме на прав не фор ме дру штва не ути че на прав ни су бјек ти ви тет тог дру штва.
На про ме ну прав не фор ме дру штва при ме њу ју се сход но од ред бе овог за ко на о 

осни ва њу да те фор ме дру штва, ако овим за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.
Ако јав но ак ци о нар ско дру штво ме ња прав ну фор му, оно мо ра да ис пу ни усло ве 

за пре ста нак свој ства јав ног дру штва ко ји су про пи са ни за ко ном ко јим се уре ђу је тр
жи ште ка пи та ла.

Дру штво не мо же да ме ња прав ну фор му ако је у ли кви да ци ји или у сте ча ју, осим 
као ме ру ре ор га ни за ци је у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је сте чај. 

При пре ма ака та и до ку ме на та у ве зи са про ме ном прав не фор ме 

Члан 479.
Ра ди спро во ђе ња по ступ ка про ме не прав не фор ме, од бор ди рек то ра при пре ма и 

до ста вља скуп шти ни ра ди усва ја ња сле де ће ак те и до ку мен та:
1) пред лог од лу ке о про ме ни прав не фор ме дру штва;
2) пред лог из ме не осни вач ког ак та ра ди ускла ђи ва ња са од ред ба ма овог за ко на ко је 

се од но се на да ту прав ну фор му дру штва;
3) пред лог ста ту та дру штва, ако дру штво ме ња прав ну фор му у ак ци о нар ско дру

штво;
4) пред лог од лу ке ко јом се име ну ју чла но ви ор га на дру штва у скла ду са од ред ба ма 

овог за ко на ко је ре гу ли шу да ту прав ну фор му дру штва;
5) из ве штај о по тре би спро во ђе ња по ступ ка про ме не прав не фор ме, ко ји оба ве зно 

са др жи:
(1) об ја шње ње прав них по сле ди ца про ме не прав не фор ме;
(2) раз ло ге и ана ли зу оче ки ва них ефе ка та про ме не прав не фор ме; 
(3) обра зло же ње сра зме ре кон вер зи је ак ци ја у уде ле, од но сно уде ла у ак ци је, од но

сно кон вер зи је уде ла јед не прав не фор ме дру штва у уде ле дру ге прав не фор ме дру штва, 
у за ви сно сти од кон крет не про ме не прав не фор ме;

6) де таљ но оба ве ште ње о пра ву чла на дру штва да бу де не са гла сан са од лу ком о 
про ме ни прав не фор ме у сми слу чла на 481. овог за ко на.

Ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, ак та и до ку мен те из ста ва 1. овог чла на 
при пре ма из вр шни од бор, а над зор ни од бор их утвр ђу је и до ста вља скуп шти ни ра ди 
усва ја ња. 

Спро во ђе ње по ступ ка про ме не прав не фор ме дру штва 

Члан 480.
На оба ве шта ва ње чла но ва дру штва и по ве ри ла ца о спро во ђе њу по ступ ка про ме не 

прав не фор ме, на по зи ва ње на сед ни цу на ко јој се до но си од лу ка о про ме ни прав не 
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фор ме и на по сту пак до но ше ња те од лу ке сход но се при ме њу ју од ред бе овог за ко на ко је 
се од но се на ста ту сне про ме не, ако овим за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но. 

Од лу ка о про ме ни прав не фор ме дру штва 

Члан 481.
Од лу ка о про ме ни прав не фор ме дру штва са др жи на ро чи то:
1) по слов но име и адре су се ди шта дру штва ко је спро во ди по сту пак про ме не прав не 

фор ме;
2) озна че ње но ве прав не фор ме дру штва; 
3) по дат ке о на чи ну и усло ви ма кон вер зи је уде ла у дру штву у ак ци је или обрат но, 

од но сно кон вер зи је уде ла јед не прав не фор ме дру штва у уде ле дру ге прав не фор ме дру
штва, у за ви сно сти од кон крет не про ме не прав не фор ме.

Од лу ка о про ме ни прав не фор ме дру штва до но си се:
1) јед но гла сно од стра не ор та ка, ком пле мен та ра, од но сно чла но ва дру штва с огра

ни че ном од го вор но шћу, ако осни вач ким ак том ни је дру га чи је од ре ђе но;
2) тро че твр тин ском ве ћи ном гла со ва при сут них ак ци о на ра, ако ста ту том ни је од

ре ђе на ве ћа ве ћи на.
Исто вре ме но са од лу ком из ста ва 2. овог чла на чла но ви дру штва, од но сно скуп

шти на усва ја:
1) из ме не осни вач ког ак та;
2) ста тут, у слу ча ју про ме не прав не фор ме у ак ци о нар ско дру штво; 
3) од лу ку или од лу ке ко јом се име ну ју чла но ви ор га на дру штва. 

Ре ги стра ци ја про ме не прав не фор ме дру штва и прав не по сле ди це ре ги стра ци је 

Члан 482.
Ре ги стра ци ја про ме не прав не фор ме дру штва вр ши се у скла ду са за ко ном о ре ги

стра ци ји, а ако дру штво ме ња прав ну фор му у ак ци о нар ско дру штво прет ход но вр ши 
ре ги стра ци ју ак ци ја у Цен трал ном ре ги стру у скла ду са овим за ко ном.

Ако дру штво ме ња прав ну фор му и по ста је јав но ак ци о нар ско дру штво или пре
ста је да то бу де, при ме њу ју се и од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла ко је 
се од но се на сти ца ње, од но сно пре ста нак свој ства јав ног дру штва.

Прав не по сле ди це про ме не прав не фор ме дру штва на сту па ју да ном ре ги стра ци је 
те про ме не у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.

Про ме ном прав не фор ме дру штва на сту па ју сле де ће прав не по сле ди це:
1) уде ли чла но ва у дру штву пре тва ра ју се у ак ци је или обрат но, од но сно уде ли јед не 

прав не фор ме дру штва се пре тва ра ју у уде ле дру ге прав не фор ме дру штва, у за ви сно сти 
од кон крет не про ме не прав не фор ме;

2) за ко ни тим има о ци ма за мен љи вих об ве зни ца и ва ра на та, од но сно дру гих хар ти ја 
од вред но сти са по себ ним пра ви ма, осим ак ци ја, обез бе ђу ју се нај ма ње иста по себ на 
пра ва на кон про ме не прав не фор ме, осим ако је од лу ком о из да ва њу тих хар ти ја од 
вред но сти дру га чи је од ре ђе но или ако је дру га чи је уго во ре но са њи хо вим има о ци ма;

3) ор та ци и ком пле мен та ри ко ји су про ме ном прав не фор ме по ста ли чла но ви дру
штва ко ји су огра ни че но од го вор ни оста ју со ли дар но од го вор ни са дру штвом за оба
ве зе дру штва на ста ле до ре ги стра ци је про ме не прав не фор ме у скла ду са за ко ном о 
ре ги стра ци ји. 
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ДЕО СЕД МИ

СТА ТУ СНЕ ПРО МЕ НЕ 

1. По јам и вр сте ста ту сних про ме на 

По јам ста ту сне про ме не 

Члан 483.
Ста ту сном про ме ном се дру штво (у да љем тек сту: дру штво пре но си лац) ре ор га ни

зу је та ко што на дру го дру штво (у да љем тек сту: дру штво сти ца лац) пре но си имо ви ну 
и оба ве зе, док ње го ви чла но ви у том дру штву сти чу уде ле, од но сно ак ци је.

Сви чла но ви дру штва пре но си о ца сти чу уде ле, од но сно ак ци је у дру штву сти ца
о цу сра змер но сво јим уде ли ма, од но сно ак ци ја ма у дру штву пре но си о цу, осим ако се 
сва ки члан дру штва пре но си о ца са гла си да се ста ту сном про ме ном из вр ши за ме на уде ла 
од но сно ак ци ја у дру га чи јој сра зме ри или ако ко ри сти сво је пра во на ис пла ту уме сто 
сти ца ња уде ла, од но сно ак ци ја у дру штву сти ца о цу у скла ду са чла ном 508. овог за ко на.

Чла ну дру штва пре но си о ца се по осно ву ста ту сне про ме не мо же из вр ши ти и нов
ча но пла ћа ње, али уку пан из нос тих пла ћа ња свим чла но ви ма дру штва пре но си о ца не 
мо же пре ћи 10% укуп не но ми нал не вред но сти уде ла, од но сно ак ци ја ко је сти чу чла но ви 
дру штва пре но си о ца, а ако те ак ци је не ма ју но ми нал ну вред ност 10% укуп не ра чу но
вод стве не вред но сти тих ак ци ја.

Ако се ста ту сном про ме ном осни ва но во дру штво, на осни ва ње тог дру штва при
ме њу ју се од ред бе овог за ко на ко је се од но се на осни ва ње дру штва у од го ва ра ју ћој 
прав ној фор ми, осим ако је дру га чи је про пи са но од ред ба ма овог за ко на ко је ре гу ли шу 
ста ту сне про ме не.

Ако се ста ту сном про ме ном јав но ак ци о нар ско дру штво при па ја дру штву ко је ни је 
јав но ак ци о нар ско дру штво или се са њим спа ја у но во дру штво ко је ни је јав но ак ци о
нар ско дру штво, то дру штво мо ра да ис пу ни усло ве за пре ста нак свој ства јав ног дру штва 
ко ји су про пи са ни за ко ном ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла.

Ста ту сне про ме не се не мо гу вр ши ти су прот но од ред ба ма за ко на ко јим се уре ђу је 
за шти та кон ку рен ци је. 

Уче сни ци у ста ту сној про ме ни 

Члан 484.
У ста ту сној про ме ни мо гу уче ство ва ти јед но или ви ше дру шта ва исте или раз ли

чи те прав не фор ме.
У ста ту сној про ме ни не мо же уче ство ва ти дру штво ко је је у ли кви да ци ји или у 

сте ча ју, осим ако се ста ту сна про ме на спро во ди као ме ра ре ор га ни за ци је у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу је сте чај. 

Вр сте ста ту сних про ме на 

Члан 485.
Ста ту сне про ме не су:
1) при па ја ње;
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2) спа ја ње;
3) по де ла;
4) из два ја ње. 

При па ја ње 

Члан 486.
Јед но или ви ше дру шта ва мо же се при по ји ти дру гом дру штву пре но ше њем на то 

дру штво це ло куп не имо ви не и оба ве за, чи ме дру штво ко је се при па ја пре ста је да по
сто ји без спро во ђе ња по ступ ка ли кви да ци је. 

Спа ја ње 

Члан 487.
Два или ви ше дру шта ва мо гу се спо ји ти осни ва њем но вог дру штва и пре но ше њем 

на то дру штво це ло куп не имо ви не и оба ве за, чи ме дру штва ко ја се спа ја ју пре ста ју да 
по сто је без спро во ђе ња по ступ ка ли кви да ци је. 

По де ла 

Члан 488.
Дру штво се мо же по де ли ти та ко што ће исто вре ме но пре не ти це ло куп ну имо ви ну 

и оба ве зе на:
1) два или ви ше но во о сно ва них дру шта ва (у да љем тек сту: по де ла уз осни ва ње) или
2) два или ви ше по сто је ћих дру шта ва (у да љем тек сту: по де ла уз при па ја ње) или
3) јед но или ви ше но во о сно ва них дру шта ва и јед но или ви ше по сто је ћих дру шта ва 

(у да љем тек сту: ме шо ви та по де ла).
Дру штво из ста ва 1. овог чла на по спро ве де ној ста ту сној про ме ни пре ста је да по

сто ји без спро во ђе ња по ступ ка ли кви да ци је. 

Из два ја ње 

Члан 489.
Дру штво се мо же по де ли ти та ко што ће пре не ти део сво је имо ви не и оба ве за на:
1) јед но или ви ше но во о сно ва них дру шта ва (у да љем тек сту: из два ја ње уз осни

ва ње) или
2) јед но или ви ше по сто је ћих дру шта ва (у да љем тек сту: из два ја ње уз при па ја ње) 

или
3) јед но или ви ше но во о сно ва них дру шта ва и јед но или ви ше по сто је ћих дру шта ва 

(у да љем тек сту: ме шо ви то из два ја ње).
Дру штво из ста ва 1. овог чла на по спро ве де ној ста ту сној про ме ни на ста вља да 

по сто ји. 
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2. Ре дов ни по сту пак спро во ђе ња ста ту сне про ме не 

2.1. Ак ти и до ку мен ти у ве зи са ста ту сном про ме ном 

При пре ма ака та и до ку ме на та у ве зи са ста ту сном про ме ном 

Члан 490.
Ра ди спро во ђе ња ста ту сне про ме не од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако 

је упра вља ње дру штвом дво дом но, при пре ма сле де ће ак те и до ку мен те:
1) на црт уго во ра о ста ту сној про ме ни, од но сно на црт пла на по де ле ако са мо јед но 

дру штво уче ству је у ста ту сној про ме ни, као и све до ку мен те из чла на 491. став 3. овог 
за ко на;

2) фи нан сиј ске из ве шта је, са ми шље њем ре ви зо ра, са ста њем на дан ко ји прет хо ди 
да ну до но ше ња од лу ке скуп шти не о ста ту сној про ме ни нај ви ше шест ме се ци;

3) из ве штај ре ви зо ра о из вр ше ној ре ви зи ји ста ту сне про ме не;
4) из ве штај од бо ра ди рек то ра, од но сно из вр шног од бо ра ако је упра вља ње дру

штвом дво дом но, о ста ту сној про ме ни;
5) пред лог од лу ке скуп шти не о ста ту сној про ме ни.
Дру штво мо же као фи нан сиј ске из ве шта је из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на ко ри сти ти:
1) по след ње го ди шње фи нан сиј ске из ве шта је, са ми шље њем ре ви зо ра, ако од за вр

шет ка по слов не го ди не до да на до но ше ња од лу ке скуп шти не о ста ту сној про ме ни ни је 
про шло ви ше од шест ме се ци или

2) по лу го ди шње фи нан сиј ске из ве шта је, са ми шље њем ре ви зо ра, ако је од за вр
шет ка по слов не го ди не до да на до но ше ња од лу ке скуп шти не о ста ту сној про ме ни про
шло ви ше од шест ме се ци.

Фи нан сиј ски из ве шта ји из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на мо гу да се за сни ва ју на 
по след њим го ди шњим фи нан сиј ским из ве шта ји ма, ако су ти из ве шта ји би ли пред мет 
ре ви зи је, та ко што ће на осно ву књи го вод стве не до ку мен та ци је узе ти у об зир про ме не 
на ста ле од да на на ко ји су по след њи го ди шњи фи нан сиј ски из ве шта ји би ли из ра ђе ни 
укљу чу ју ћи и зна чај ни је про ме не вред но сти сред ста ва, без спро во ђе ња по себ ног по пи са 
за ли ха и основ них сред ста ва.

Из у зет но, фи нан сиј ски из ве шта ји из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на ни су по треб ни 
ако су се сви чла но ви дру штва ко је уче ству је у ста ту сној про ме ни са гла си ли да се ти 
из ве шта ји не при пре ма ју.

У дру штву ко је ни је јав но ак ци о нар ско дру штво, из ве штај ре ви зо ра из ста ва 1. 
тач ка 3) овог чла на ни је по тре бан ако се сви чла но ви сва ког дру штва ко је уче ству је у 
ста ту сној про ме ни са гла се да се тај из ве штај не са чи ња ва.

Из ве штај из ста ва 1. тач ка 4) овог чла на за дру штво ко је уче ству је у ста ту сној 
про ме ни ни је по тре бан ако се сви чла но ви тог дру штва са гла се да се тај из ве штај не 
са чи ња ва.

Ако дру штво по спро ве де ној ста ту сној про ме ни на ста вља да по сто ји, од бор ди рек
то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но при пре ма пред лог 
од лу ке скуп шти не о из ме ни осни вач ког ак та, од но сно ста ту та у слу ча ју ак ци о нар ског 
дру штва.

Ако ста ту сном про ме ном на ста је но во дру штво, од бор ди рек то ра, од но сно над
зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, при пре ма пред лог осни вач ког ак та 
тог дру штва, а ако је то дру штво ак ци о нар ско дру штво и пред лог ста ту та тог дру штва. 
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Уго вор о ста ту сној про ме ни 
Члан 491.

Уго вор о ста ту сној про ме ни за кљу чу је се ако у ста ту сној про ме ни уче ству ју два 
или ви ше дру шта ва.

Уго вор из ста ва 1. овог чла на са др жи на ро чи то:
1) по слов на име на и се ди шта дру шта ва ко ја уче ству ју у ста ту сној про ме ни;
2) циљ и усло ве под ко ји ма се вр ши ста ту сна про ме на;
3) озна че ње вред но сти имо ви не и ви си не оба ве за ко је се ста ту сном про ме ном пре

но се на дру штво сти ца о ца и њи хов опис, као и на чин на ко ји се тај пре нос вр ши дру
штву сти ца о цу;

4) по дат ке о за ме ни уде ла, од но сно ак ци ја, а на ро чи то:
(1) сра зме ру у скла ду са ко јом се вр ши за ме на уде ла, од но сно ак ци ја у дру штву 

пре но си о цу за уде ле, од но сно ак ци је у дру штву сти ца о цу и ви си ну нов ча ног пла ћа ња 
ако по сто ји;

(2) на чин пре у зи ма ња уде ла, од но сно ак ци ја у дру штву сти ца о цу и да тум од ко га 
ти уде ли, од но сно ак ци је да ју пра во уче шћа у до би ти;

(3) по дат ке о по себ ним пра ви ма у дру штву сти ца о цу ко ја сти чу чла но ви дру штва 
пре но си о ца са по себ ним пра ви ма;

5) да тум од ко га пре ста ју по слов не ак тив но сти дру штва пре но си о ца, ако оно пре
ста је по спро ве де ној ста ту сној про ме ни;

6) да тум од ко га се тран сак ци је дру штва пре но си о ца сма тра ју, у ра чу но вод стве не 
свр хе, тран сак ци ја ма оба вље ним у име дру штва сти ца о ца;

7) све по себ не по год но сти у дру штву сти ца о цу ко је се одо бра ва ју чла но ви ма од бо ра 
ди рек то ра, од но сно из вр шног и над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, 
дру шта ва ко ја уче ству ју у ста ту сној про ме ни;

8) усло ве под ко ји ма ће се на ста ви ти рад ни од нос за по сле них у дру штву сти ца о цу;
9) оста ла пи та ња од зна ча ја за спро во ђе ње ста ту сне про ме не.
Са став ни део уго во ра из овог чла на чи не:
1) пред лог од лу ке о из ме на ма и до пу на ма осни вач ког ак та, од но сно ста ту та дру штва 

сти ца о ца, а ако ста ту сном про ме ном на ста је но во дру штво пред лог осни вач ког ак та, као 
и пред лог ста ту та тог дру штва ако је оно ак ци о нар ско дру штво;

2) де об ни би ланс дру штва пре но си о ца, у слу ча ју ста ту сне про ме не по де ле или 
из два ја ња;

3) спи сак чла но ва дру штва пре но си о ца, са на во ђе њем но ми нал не вред но сти њи хо
вих уде ла, од но сно ак ци ја у дру штву сти ца о цу, као и уде ла, од но сно ак ци ја ко је сти чу 
у дру штву сти ца о цу;

4) спи сак за по сле них у дру штву пре но си о цу чи ји се рад ни од нос на ста вља у дру
штву сти ца о цу. 

Уго вор из ста ва 1. овог чла на за кљу чу је се из ме ђу свих дру шта ва ко ја уче ству ју у 
ста ту сној про ме ни у пи са ној фор ми и ове ра ва се у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
ове ра пот пи са.

Ако се ста ту сном про ме ном кон тро ли са но дру штво при па ја дру штву ко је је ње гов 
ис кљу чи ви вла сник, уго вор из ста ва 1. овог чла на не са др жи по дат ке о за ме ни уде ла, 
од но сно ак ци ја, ни ти се са чи ња ва до ку мент из ста ва 3. тач ка 3) овог чла на. 

План по де ле 
Члан 492.

Ако са мо јед но дру штво уче ству је у ста ту сној про ме ни, од бор ди рек то ра, од но сно 
над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, усва ја план по де ле. 
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План по де ле из ста ва 1. овог чла на са др жи на ро чи то по дат ке из чла на 491. став 2. 
овог за ко на.

Са став ни део пла на по де ле из ста ва 1. овог чла на чи не ак ти и до ку мен ти из чла на 
491. став 3. овог за ко на.

План по де ле мо ра би ти са ста вљен у пи са ној фор ми и ове ра ва се у скла ду са за ко
ном ко јим се уре ђу је ове ра пот пи са. 

Из ве штај ре ви зо ра о ста ту сној про ме ни 

Члан 493.
Над ле жни суд у ван пар нич ном по ступ ку на зах тев дру штва ко је уче ству је у ста

ту сној про ме ни име ну је ре ви зо ра ра ди ре ви зи је уго во ра о ста ту сној про ме ни, од но сно 
пла на по де ле, ко ји са чи ња ва из ве штај о ста ту сној про ме ни.

Ако у ста ту сној про ме ни уче ству је ви ше дру шта ва, над ле жни суд мо же на за јед
нич ки зах тев свих тих дру шта ва име но ва ти јед ног ре ви зо ра ко ји са чи ња ва за јед нич ки 
из ве штај о ста ту сној про ме ни за сва дру штва.

Ре ви зор је ду жан да из ве штај из ста ва 2. овог чла на са чи ни и до ста ви свим дру
штви ма ко ја уче ству ју у ста ту сној про ме ни у ро ку ко ји од ре ди суд, а ко ји не мо же би ти 
ду жи од два ме се ца од да на име но ва ња.

Ре ви зор са чи ња ва из ве штај о ста ту сној про ме ни у пи са ној фор ми, ко ји са др жи ми
шље ње о то ме да ли је сра зме ра у скла ду са ко јом се вр ши за ме на уде ла, од но сно ак ци ја 
пра вич на и при ме ре на, као и обра зло же ње у окви ру ко јег је ду жан да на ве де на ро чи то:

1) ко ји су ме то ди про це не вред но сти при ме ње ни при ли ком утвр ђи ва ња пред ло
же не сра зме ре за ме не уде ла, од но сно ак ци ја и ко ји су пон де ри до де ље ни вред но сти ма 
до би је ним при ме ном тих ме то да;

2) да ли су при ме ње ни ме то ди и пон де ри до де ље ни вред но сти ма до би је ним при
ме ном тих ме то да при ме ре ни окол но сти ма тог слу ча ја, као и ка ква би сра зме ра за ме не 
уде ла би ла да су до де ље ни дру га чи ји пон де ри;

3) ко је окол но сти су оте жа ва ле про це ну вред но сти и оба вља ње ре ви зи је, ако их 
је би ло.

Ре ви зор је овла шћен да од свих дру шта ва ко ја уче ству ју у ста ту сној про ме ни за
тра жи све по дат ке и ис пра ве по треб не за успе шну при пре му из ве шта ја, као и да пре ду
зме све оста ле рад ње по треб не за про ве ру исти ни то сти по да та ка и ис пра ва до би је них 
од тих дру шта ва. 

Из ве штај од бо ра ди рек то ра, од но сно из вр шног од бо ра о ста ту сној про ме ни 

Члан 494.
Од бор ди рек то ра, од но сно из вр шни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, 

дру штва ко је спро во ди ста ту сну про ме ну са чи ња ва де та љан пи са ни из ве штај ко ји са
др жи на ро чи то:

1) ци ље ве ко ји се же ле по сти ћи ста ту сном про ме ном, са ана ли зом оче ки ва них еко
ном ских ефе ка та на дру штва ко ја уче ству ју у ста ту сној про ме ни;

2) об ја шње ње прав них по сле ди ца за кљу че ња уго во ра о ста ту сној про ме ни, од но
сно усва ја ња пла на по де ле;

3) обра зло же ње сра зме ре за ме не ак ци ја или уде ла;
4) по дат ке о из ме на ма уго во ра о ста ту сној про ме ни, од но сно пла на по де ле, ако 

су та кве из ме не из вр ше не на осно ву из ве шта ја ре ви зо ра о ре ви зи ји ста ту сне про ме не;



157

ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

5) по дат ке о зна чај ни јим про ме на ма имо ви не и оба ве за дру шта ва ко ја уче ству ју у 
ста ту сној про ме ни до ко јих је до шло на кон да ту ма са ко јим су из ра ђе ни фи нан сиј ски 
из ве шта ји.

Ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, из ве штај из ста ва 1. овог чла на до ста вља 
се над зор ном од бо ру на усва ја ње пре под но ше ња скуп шти ни на одо бре ње. 

2.2. Оба ве шта ва ње о спро во ђе њу ста ту сне про ме не 

Оба ве за об ја вљи ва ња 

Члан 495.
На црт уго во ра о ста ту сној про ме ни, од но сно на црт пла на по де ле дру штво об ја вљу је 

на сво јој ин тер нет стра ни ци, ако је има, и до ста вља ре ги стру при вред них су бје ка та ра ди 
об ја вљи ва ња на ин тер нет стра ни ци тог ре ги стра нај ка сни је ме сец да на пре да на одр жа
ва ња сед ни це скуп шти не на ко јој се до но си од лу ка о ста ту сној про ме ни.

На цр ти из ста ва 1. овог чла на мо ра ју би ти об ја вље ни не пре кид но нај ма ње 60 да на 
од да на одр жа ва ња сед ни це скуп шти не на ко јој је до не та од лу ка о ста ту сној про ме ни, а 
при ступ тим на цр ти ма мо ра би ти омо гу ћен свим за ин те ре со ва ним ли ци ма без оба ве зе 
иден ти фи ка ци је и без на кна де. 

Уз на црт из ста ва 1. овог чла на об ја вљу је се и оба ве ште ње чла но ви ма дру штва о 
вре ме ну и ме сту где мо гу из вр ши ти увид у до ку мен те и ак те из чла на 490. овог за ко на.

Дру штво ко је ни је јав но ак ци о нар ско дру штво не ма оба ве зу об ја вљи ва ња оба ве
ште ња из ста ва 3. овог чла на ако је то оба ве ште ње упу ти ло лич но сва ком чла ну дру штва.

Ако у ста ту сној про ме ни уче ству је ви ше од јед ног дру штва, об ја вљи ва ње у скла ду 
са ст. 2. и 3. овог чла на мо же се из вр ши ти за јед нич ки за сва та дру штва.

Об ја вљи ва њем на цр та уго во ра о ста ту сној про ме ни, од но сно на цр та пла на по де ле из 
ста ва 1. овог чла на сма тра се да су и по ве ри о ци дру штва оба ве ште ни о ста ту сној про ме ни. 

Оба ве за обез бе ђи ва ња уви да у ак те и до ку мен те 

Члан 496.
Дру штво ко је спро во ди ста ту сну про ме ну ду жно је да сво јим чла но ви ма у се ди шту 

дру штва омо гу ћи увид у ак та и до ку мен те из чла на 490. овог за ко на, као и у го ди шње 
фи нан сиј ске из ве шта је за по след ње три го ди не за сва ко од дру шта ва ко је уче ству је у 
ста ту сној про ме ни, са ми шље њем ре ви зо ра ако су би ли пред мет ре ви зи је, нај ма ње то
ком пе ри о да од ме сец да на ко ји прет хо ди да ну одр жа ва ња сед ни це скуп шти не на ко јој 
се до но си од лу ка о ста ту сној про ме ни.

Из у зет но, дру штво ни је ду жно да омо гу ћи увид у до ку мен та и ак те из ста ва 1. овог 
чла на у свом се ди шту ако су ти ак ти и до ку мен та об ја вље ни у скла ду са чла ном 495. 
ст. 1. и 2. овог за ко на.

Дру штво је ду жно да омо гу ћи сва ком чла ну дру штва ко пи ра ње, о тро шку дру штва, 
до ку ме на та и ака та из ста ва 1. овог чла на.

Из у зет но, дру штво ни је ду жно да омо гу ћи ко пи ра ње до ку ме на та и ака та из ста ва 1. 
овог чла на ако је свим за ин те ре со ва ним ли ци ма, без оба ве зе иден ти фи ка ци је, омо гу ће но 
да та до ку мен та и ак те при ба ве са ин тер нет стра ни це ре ги стра при вред них су бје ка та 
без на кна де. 
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Оба ве за лич ног оба ве шта ва ња по ве ри ла ца 
Члан 497.

Дру штво је ду жно да по ве ри о цу ко ји је по знат дру штву, а чи ја по тра жи ва ња из
но се нај ма ње 2.000.000 ди на ра у про тив вред но сти би ло ко је ва лу те по сред њем кур су 
На род не бан ке Ср би је на дан об ја ве из чла на 495. став 2. овог за ко на, упу ти и пи са но 
оба ве ште ње о спро во ђе њу ста ту сне про ме не, ко је са др жи еле мен те из чла на 491. став 
2. овог за ко на, нај ка сни је 30 да на пре да на одр жа ва ња сед ни це скуп шти не на ко јој се 
до но си од лу ка о ста ту сној про ме ни.

Пред сед ник од бо ра ди рек то ра, од но сно над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру
штвом дво дом но, ду жан је да да пи са ну из ја ву о то ме да је оба ве за упу ћи ва ња оба ве
ште ња из ста ва 1. овог чла на из вр ше на. 

2.3. Од лу ка о ста ту сној про ме ни и ње но прав но деј ство 

Од лу ка о ста ту сној про ме ни 
Члан 498.

Од лу ком о ста ту сној про ме ни скуп шти на одо бра ва:
1) план по де ле ко ји је усво јио од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је 

упра вља ње дру штвом дво дом но;
2) уго вор о ста ту сној про ме ни, ако је тај уго вор за кљу чен до да на одр жа ва ња сед

ни це скуп шти не;
3) на црт уго во ра о ста ту сној про ме ни, ако тај уго вор ни је за кљу чен до да на одр

жа ва ња сед ни це скуп шти не.
Од лу ка о ста ту сној про ме ни дру штва до но си се јед но гла сно од стра не ор та ка, ком

пле мен та ра, чла но ва дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу, од но сно ак ци о на ра, ако 
осни вач ким ак том ни је дру га чи је од ре ђе но.

Из у зет но у слу ча ју јав ног ак ци о нар ског дру штва од лу ка о ста ту сној про ме ни дру
штва до но си се тро че твр тин ском ве ћи ном гла со ва при сут них ак ци о на ра, ако ста ту том 
ни је од ре ђе на ве ћа ве ћи на.

Ако као ре зул тат ста ту сне про ме не од ре ђе ни чла но ви дру штва пре но си о ца по ста ју 
чла но ви дру штва сти ца о ца ко ји нео гра ни че но со ли дар но од го ва ра ју за ње го ве оба ве зе, 
од лу ка о ста ту сној про ме ни мо же се до не ти са мо уз њи хо ву са гла сност.

Скуп шти на је ду жна да исто вре ме но са до но ше њем од лу ке из ста ва 1. овог чла на:
1) усво ји из ме не и до пу не осни вач ког ак та, од но сно ста ту та у слу ча ју ак ци о нар ског 

дру штва, ако дру штво на ста вља да по сто ји;
2) усво ји осни вач ки акт дру штва ко је на ста је ста ту сном про ме ном, као и ста тут тог 

дру штва ако је оно ак ци о нар ско дру штво.
У слу ча ју ак ци о нар ског дру штва, од лу ка из ста ва 1. овог чла на мо ра да са др жи 

од ред бу о то ме да сту па на сна гу да ва њем пи са не из ја ве од стра не пред сед ни ка од бо ра 
ди рек то ра, као и пред сед ни ка над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, 
да су сви не са гла сни ак ци о на ри у це ло сти ис пла ће ни за вред ност сво јих ак ци ја у скла ду 
са чла ном 475. овог за ко на. 

Сту па ње на сна гу 
Члан 499.

Уго вор о ста ту сној про ме ни сту па на сна гу ка да га од лу ком из чла на 498. овог 
за ко на одо бре скуп шти не свих дру шта ва ко ја уче ству ју у ста ту сној про ме ни, од но сно 
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да ном за кљу че ња тог уго во ра ако је тај да тум ка сни ји, ако уго во ром ни је пред ви ђе но 
да сту па на сна гу не ког ка сни јег да ту ма.

План по де ле сту па на сна гу ка да га од лу ком из чла на 498. овог за ко на одо бри скуп
шти на дру штва ко је спро во ди ста ту сну про ме ну, осим ако је тим пла ном пред ви ђе но да 
сту па на сна гу не ког ка сни јег да ту ма.

Осни вач ки акт дру штва ко је на ста је ста ту сном про ме ном, као и ње гов ста тут ако 
је оно ак ци о нар ско дру штво, сту па на сна гу исто вре ме но са сту па њем на сна гу уго во ра 
о ста ту сној про ме ни. 

По би ја ње од лу ке о ста ту сној про ме ни 

Члан 500.
На по би ја ње од лу ке о ста ту сној про ме ни при ме њу ју се од ред бе чл. 376. до 381. 

овог за ко на.
У по ступ ку по ту жби за по би ја ње од лу ке о ста ту сној про ме ни суд ће ту же ном 

дру штву оста ви ти при ме рен рок за от кла ња ње раз ло га за по би ја ње, ако се ра ди о от
кло њи вим раз ло зи ма.

Над ле жни суд је ду жан да од лу ку ко јом се по ни шта ва од лу ка о ста ту сној про ме ни 
по прав но сна жно сти до ста ви ре ги стру при вред них су бје ка та ра ди об ја вљи ва ња у скла ду 
са за ко ном о ре ги стра ци ји.

Од лу ка из ста ва 3. овог чла на не ма ути ца ја на пра ва и оба ве зе дру штва сти ца о ца у 
ве зи са ста ту сном про ме ном, ко је су на ста ле на кон на сту па ња прав них по сле ди ца ста
ту сне про ме не, а до да на об ја ве од лу ке у скла ду са ста вом 3. овог чла на, и за те оба ве зе 
нео гра ни че но со ли дар но од го ва ра ју сва дру штва уче сни ци ста ту сне про ме не. 

Од лу ка о ста ту сној про ме ни не мо же се по би ја ти због утвр ђе не сра зме ре за ме не 
ак ци ја, од но сно уде ла. 

3. По јед но ста вље ни по сту пак спро во ђе ња ста ту сне про ме не 

По јед но ста вље ни по сту пак у слу ча ју при па ја ња кон трол ном дру штву 

Члан 501.
Ако је дру штво сти ца лац кон трол но дру штво са нај ма ње 90% уде ла у основ ном ка

пи та лу дру штва пре но си о ца, од но сно са нај ма ње 90% ак ци ја са пра вом гла са у дру штву 
пре но си о цу, ста ту сна про ме на при па ја ња спро во ди се без од лу ке о ста ту сној про ме ни 
скуп шти не дру штва сти ца о ца ако су ис пу ње ни сле де ћи усло ви:

1) ако је дру штво сти ца лац из вр ши ло об ја ву из чла на 495. овог за ко на нај ка сни је 
ме сец да на пре да на одр жа ва ња сед ни це скуп шти не дру штва пре но си о ца на ко јој се 
до но си од лу ка о ста ту сној про ме ни;

2) ако је дру штво сти ца лац по сту пи ло у скла ду са чла ном 496. овог за ко на то ком 
пе ри о да од ме сец да на ко ји прет хо ди да ну одр жа ва ња сед ни це скуп шти не дру штва пре
но си о ца на ко јој се до но си од лу ка о ста ту сној про ме ни;

3) ако је дан или ви ше ак ци о на ра дру штва сти ца о ца ко ји по се ду ју ак ци је ко је пред
ста вља ју нај ма ње 5% ње го вог основ ног ка пи та ла не зах те ва ју да се са зо ве скуп шти на 
дру штва сти ца о ца ра ди до но ше ња од лу ке о ста ту сној про ме ни, у ро ку из ста ва 1. тач ка 
1) овог чла на.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, дру штво пре но си лац ни је у оба ве зи да са чи ни и 
до ста ви на одо бре ње скуп шти ни из ве шта је из чла на 490. став 1. тач. 3) и 4) овог за ко на.
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Ако је дру штво сти ца лац је ди ни члан дру штва пре но си о ца, уго вор о ста ту сној 
про ме ни не са др жи по дат ке из чла на 491. став 2. тач ка 4) овог за ко на.

На пи та ња по јед но ста вље ног по ступ ка ста ту сне про ме не ко ја ни су по себ но уре
ђе на овим чла ном при ме њу ју се од ред бе овог за ко на о спро во ђе њу ста ту сне про ме не у 
ре дов ном по ступ ку. 

4. Про ме на основ ног ка пи та ла и не рас по ре ђе на имо ви на и оба ве зе 

По ве ћа ње основ ног ка пи та ла дру штва сти ца о ца 

Члан 502.
По ве ћа ње основ ног ка пи та ла дру штва сти ца о ца спро во ди се у скла ду са од ред ба ма 

овог за ко на ко је се од но се на по ве ћа ње ка пи та ла за прав ну фор му дру штва сти ца о ца.
На по ве ћа ње основ ног ка пи та ла јав ног ак ци о нар ског дру штва као дру штва сти ца

о ца не при ме њу ју се од ред бе За ко на о тр жи шту ка пи та ла ко је се од но се на одо бре ње 
Ко ми си је за хар ти је од вред но сти, као и дру ге од ред бе тог за ко на ко је су не спо ји ве са 
за ме ном ак ци ја у по ступ ку ста ту сне про ме не.

Чла но ви дру штва пре но си о ца ко ји су у дру штву пре но си о цу ко је пре ста је као 
ре зул тат ста ту сне про ме не упи са ли уде ле, од но сно ак ци је, али их до тре нут ка за ме не 
за уде ле, од но сно ак ци је дру штва сти ца о ца ни су у це ло сти упла ти ли, ду жни су да уго
во ре ни улог упла те, од но сно уне су у дру штво сти ца о ца под усло ви ма под ко ји ма су их 
упи са ли, осим ако уго во ром о ста ту сној про ме ни ни је дру га чи је од ре ђе но. 

За бра на ства ра ња при вид ног ка пи та ла 

Члан 503.
Дру штво сти ца лац не мо же по ве ћа ти свој основ ни ка пи тал као ре зул тат ста ту сне 

про ме не по осно ву уде ла, од но сно ак ци ја:
1) ко је дру штво сти ца лац по се ду је у дру штву пре но си о цу;
2) ко је дру штво пре но си лац по се ду је у дру штву сти ца о цу. 
Дру штво сти ца лац не мо же да из да је ак ци је у за ме ну за:
1) ак ци је ко је дру штво сти ца лац по се ду је у дру штву пре но си о цу, од но сно ак ци је 

ко је за ра чун дру штва сти ца о ца др жи тре ће ли це у сво је име;
2) соп стве не ак ци је дру штва пре но си о ца, од но сно ак ци је ко је за ра чун дру штва 

пре но си о ца др жи тре ће ли це у сво је име.
Уде ле, од но сно ак ци је ко је дру штво пре но си лац има у дру штву сти ца о цу, а ко ји 

се као ре зул тат ста ту сне про ме не пре но се дру штву сти ца о цу, по ста ју соп стве ни уде ли, 
од но сно ак ци је дру штва сти ца о ца.

Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, дру штво сти ца лац мо же, ако је то пред ви ђе но 
уго во ром о ста ту сној про ме ни, од но сно пла ном по де ле, да чла но ви ма дру штва пре но
си о ца за ме ни њи хо ве уде ле, од но сно ак ци је са уде ли ма, од но сно ак ци ја ма ко је дру штво 
пре но си лац има у дру штву сти ца о цу. 
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5. Ре ги стра ци ја ста ту сне про ме не и прав не по сле ди це ре ги стра ци је 

Ре ги стра ци ја ста ту сне про ме не 

Члан 504.
Ре ги стра ци ја ста ту сне про ме не вр ши се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји у од

но су на дру штво сти ца о ца и у од но су на дру штво пре но си о ца.
Ре ги стра ци ја ста ту сне про ме не не мо же се вр ши ти пре ис те ка ро ка од 30 да на од 

да на сту па ња на сна гу уго во ра о ста ту сној про ме ни, од но сно пла на по де ле.
По ве ћа ње, од но сно сма ње ње основ ног ка пи та ла на ста ло као ре зул тат ста ту сне 

про ме не ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.
Ако дру штво пре ста је да по сто ји као ре зул тат ста ту сне про ме не, оно се бри ше из 

ре ги стра при вред них су бје ка та у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 

Прав не по сле ди це ста ту сне про ме не 

Члан 505.
Прав не по сле ди це ста ту сне про ме не на сту па ју да ном ре ги стра ци је ста ту сне про

ме не у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји и то:
1) имо ви на и оба ве зе дру штва пре но си о ца пре ла зе на дру штво сти ца о ца, у скла ду 

са уго во ром о ста ту сној про ме ни, од но сно пла ном по де ле;
2) дру штво сти ца лац по ста је со ли дар но од го вор но са дру штвом пре но си о цем за 

ње го ве оба ве зе ко је ни су пре не те на дру штво сти ца о ца, али са мо до из но са раз ли ке вред
но сти имо ви не дру штва пре но си о ца ко ја му је пре не та и оба ве за дру штва пре но си о ца 
ко је је пре у зео, осим ако је са од ре ђе ним по ве ри о цем дру га чи је уго во ре но;

3) чла но ви дру штва пре но си о ца по ста ју чла но ви дру штва сти ца о ца, та ко што се 
њи хо ви уде ли, од но сно ак ци је за ме њу ју уде ли ма, од но сно ак ци ја ма у дру штву сти ца о цу, 
у скла ду са уго во ром о ста ту сној про ме ни, од но сно пла ном по де ле;

4) уде ли, од но сно ак ци је дру штва пре но си о ца, ко ји су за ме ње ни уде ли ма, од но сно 
ак ци ја ма у дру штву сти ца о цу, по ни шта ва ју се;

5) пра ва тре ћих ли ца, ко ја пред ста вља ју те ре те на уде ли ма, од но сно ак ци ја ма дру
штва пре но си о ца ко је се за ме њу ју за уде ле, од но сно ак ци је дру штва сти ца о ца пре ла зе 
на уде ле, од но сно ак ци је ко је члан дру штва пре но си о ца сти че у дру штву сти ца о цу, као 
и на по тра жи ва ње нов ча не на кна де на ко ју има пра во по ред или уме сто за ме не за те 
ак ци је, од но сно уде ле у скла ду са овим за ко ном;

6) за по сле ни у дру штву пре но си о цу ко ји су уго во ром о ста ту сној про ме ни, од но
сно пла ном по де ле рас по ре ђе ни у дру штво сти ца о ца на ста вља ју да ра де у том дру штву 
у скла ду са про пи си ма о ра ду;

7) дру ге по сле ди це у скла ду са за ко ном. 
Из у зет но од ста ва 1. тач ка 1) овог чла на, у по гле ду ства ри и пра ва чи ји је пре нос 

усло вљен упи сом у јав не књи ге, од но сно при ба вља њем од ре ђе них са гла сно сти или 
одо бре ња, пре нос те имо ви не на дру штво сти ца о ца вр ши се тим упи сом на осно ву уго
во ра о ста ту сној про ме ни или пла на по де ле, од но сно при ба вља њем тих са гла сно сти 
или одо бре ња. 

Ако се ста ту сном про ме ном дру штво пре но си лац га си, на сту па ју и сле де ће прав не 
по сле ди це:

1) дру штво пре но си лац пре ста је да по сто ји без спро во ђе ња по ступ ка ли кви да ци је;
2) уза јам на по тра жи ва ња из ме ђу дру штва пре но си о ца и дру штва сти ца о ца га се се;
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3) оба ве зе дру штва пре но си о ца пре ла зе на дру штво сти ца о ца у скла ду са уго во
ром о ста ту сној про ме ни, од но сно пла ном по де ле, и дру штво сти ца лац по ста је но ви 
ду жник у по гле ду тих оба ве за, а ако по сто ји ви ше дру шта ва сти ца ла ца, сва ко од њих 
суп си ди јар но од го ва ра за оба ве зе ко је су у скла ду са уго во ром о ста ту сној про ме ни, од
но сно пла ном по де ле пре шле на оста ла дру штва сти ца о це до из но са раз ли ке вред но сти 
имо ви не дру штва пре но си о ца ко ја му је пре не та и оба ве за дру штва пре но си о ца ко је је 
пре у зео, осим ако је са од ре ђе ним по ве ри о цем дру га чи је уго во ре но;

4) до зво ле, кон це си је, дру ге по вла сти це и осло бо ђе ња да та или при зна та дру штву 
пре но си о цу пре ла зе на дру штво сти ца о ца у скла ду са уго во ром о ста ту сној про ме ни, 
од но сно пла ном по де ле, осим ако је про пи си ма ко јим се уре ђу је њи хо во да ва ње дру
га чи је од ре ђе но;

5) ди рек то ри ма, и чла но ви ма над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво
дом но, и за ступ ни ци ма дру штва пре но си о ца пре ста ју ду жно сти и овла шће ња, као и 
пу но моћ ја за гла са ње у скуп шти ни дру штва пре но си о ца.

У слу ча ју при па ја ња је ди ном чла ну дру штва у скла ду са чла ном 501. став 3. овог 
за ко на не на сту па по сле ди ца из ста ва 1. тач ка 3) овог чла на.

Из у зет но од ста ва 1. тач ка 2) и ста ва 3. тач ка 3) овог чла на, со ли дар на од но сно 
суп си ди јар на од го вор ност дру штва сти ца о ца не ће по сто ја ти у по гле ду по тра жи ва ња 
за ко је је по ве ри лац у скла ду са од ред ба ма чла на 509. овог за ко на оства рио пра во на 
од го ва ра ју ћу за шти ту. 

Не рас по ре ђе на имо ви на и оба ве зе дру штва пре ста лог по де лом 

Члан 506.
Имо ви на дру штва пре но си о ца пре ста лог по де лом, ко ја уго во ром о ста ту сној про

ме ни, од но сно пла ном по де ле ни је пре не та ни јед ном дру штву сти ца о цу, ни ти се ту ма че
њем тог уго во ра, од но сно пла на мо же од ре ди ти ко јем дру штву сти ца о цу се та имо ви на 
има пре не ти, пре но си се сва ком од дру шта ва сти ца ла ца сра змер но уче шћу имо ви не 
ко ја је на њих пре не та, ума ње ној за пре у зе те оба ве зе, у укуп ној не то имо ви ни дру штва 
пре ста лог по де лом.

За оба ве зе дру штва пре но си о ца пре ста лог по де лом ко је уго во ром о ста ту сној про
ме ни, од но сно пла ном по де ле ни су рас по ре ђе не ни јед ном дру штву сти ца о цу, ни ти се 
ту ма че њем тог уго во ра, од но сно пла на мо же од ре ди ти ко јем дру штву сти ца о цу се има ју 
рас по де ли ти, со ли дар но од го ва ра сва ко дру штво сти ца лац до из но са раз ли ке из ме ђу 
вред но сти имо ви не ко ја је на то дру штво пре не та и оба ве за ко је је то дру штво пре у зе ло. 

6. За шти та пра ва чла но ва дру штва пре но си о ца 

Пра во на до пла ту 

Члан 507.
Члан дру штва пре но си о ца ко ји сма тра да је оште ћен утвр ђе ном сра зме ром за ме не 

уде ла, од но сно ак ци ја у дру штву пре но си о цу за уде ле, од но сно ак ци је у дру штву сти
ца о цу мо же ту жбом над ле жном су ду про тив дру штва сти ца о ца у ро ку од 30 да на од 
да на об ја ве оба ве ште ња из чла на 495. овог за ко на тра жи ти ис пла ту нов ча не на кна де у 
скла ду са овим чла ном.

Ако суд у по ступ ку по ту жби из ста ва 1. овог чла на утвр ди да је тр жи шна вред ност 
уде ла, од но сно ак ци ја ко је је члан дру штва пре но си о ца сте као у дру штву сти ца о цу ма
ња од тр жи шне вред но сти уде ла, од но сно ак ци ја у дру штву пре но си о цу ко је су би ле 
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пред мет за ме не, пре су дом ће оба ве за ти дру штво сти ца о ца да том ли цу ис пла ти нов ча ну 
на кна ду ко ја не мо же би ти ве ћа од 10% но ми нал не вред но сти ње го вих за ме ње них уде ла, 
од но сно ак ци ја у дру штву пре но си о цу.

У по ступ ку по ту жби из ста ва 1. овог чла на суд ће, ако од ре ди спро во ђе ње ве шта
че ња на окол ност од ре ђи ва ња тр жи шне вред но сти уде ла, од но сно ак ци ја, на ло жи ти 
ту же ном дру штву сти ца о цу да пред уј ми тро шко ве тог ве шта че ња.

Ако суд у по ступ ку по ту жби из ста ва 1. овог чла на оба ве же дру штво сти ца о ца на 
ис пла ту нов ча не на кна де, дру штво сти ца лац у оба ве зи је да свим чла но ви ма дру штва 
пре но си о ца чи ји су уде ли, од но сно ак ци је исте вр сте и кла се за ме ње ни за уде ле, од но
сно ак ци је дру штва сти ца о ца ис пла ти сра зме ран из нос на име до пла те.

Ако је под не то ви ше од јед не ту жбе у скла ду са ста вом 1. овог чла на, по ступ ци 
се спа ја ју. 

Пра во на ис пла ту 

Члан 508.
Члан дру штва пре но си о ца ко је је био не са гла сан са од лу ком о ста ту сној про ме ни у 

сми слу чла на 483. овог за ко на има пра во из чла на 474. овог за ко на, при че му је от куп на 
це на ње го вих ак ци ја утвр ђе на од лу ком о ста ту сној про ме ни. 

Ако члан дру штва пре но си о ца сма тра да от куп на це на утвр ђе на од лу ком о ста ту сној 
про ме ни не од го ва ра тр жи шној вред но сти тих ак ци ја, или ако му та це на не бу де ис пла
ће на, има пра во под но ше ња ту жбе над ле жном су ду у скла ду са чла ном 476. овог за ко на.

Уде ли, од но сно ак ци је от ку пље не у скла ду са овим чла ном по ста ју соп стве ни уде ли, 
од но сно ак ци је дру штва сти ца о ца.

Члан дру штва пре но си о ца не мо же ис ти ца ти дру ге зах те ве пре ма дру штву сти ца о цу. 

7. За шти та тре ћих ли ца 

За шти та по ве ри ла ца 

Члан 509.
По ве ри лац дру штва ко је уче ству је у ста ту сној про ме ни чи је је по тра жи ва ње на ста ло 

пре ре ги стра ци је ста ту сне про ме не у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји и ко ји сма тра да 
ће ста ту сна про ме на у ко јој уче ству је ње гов ду жник угро зи ти на ми ре ње ње го вог по тра
жи ва ња, мо же, у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња оба ве ште ња из чла на 495. овог 
за ко на од стра не ње го вог ду жни ка, зах те ва ти до би ја ње од го ва ра ју ће за шти те.

За шти та по ве ри ла ца у сми слу ста ва 1. овог чла на обез бе ђу је се на сле де ћи на чин:
1) да ва њем обез бе ђе ња у ви ду за ло ге, јем ства и слич но;
2) из ме на ма усло ва уго во ра по осно ву ког је на ста ло по тра жи ва ње или рас ки дом 

тог уго во ра;
3) одво је ним упра вља њем имо ви ном дру штва пре но си о ца до на ми ре ња по тра жи

ва ња;
4) пред у зи ма њем дру гих рад њи и ме ра ко је обез бе ђу ју по ве ри о цу по ло жај ко ји ни је 

ло ши ји у од но су на по ло жај ко ји је имао пре спро во ђе ња ста ту сне про ме не. 
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Усло ви за да ва ње за шти те 

Члан 510.
По ве ри лац дру штва пре но си о ца, од но сно дру штва сти ца о ца има пра во да за шти ту 

из чла на 509. овог за ко на зах те ва од свог ду жни ка или од дру штва сти ца о ца, од но сно 
дру штва пре но си о ца са мо ако је фи нан сиј ска си ту а ци ја дру шта ва ко ја уче ству ју у ста
ту сној про ме ни та ква да спро во ђе ње ста ту сне про ме не угро жа ва на ми ре ње ње го вог 
по тра жи ва ња па је пру жа ње те за шти те нео п ход но ра ди обез бе ђи ва ња по ло жа ја по ве ри
о ца ко ји не ће би ти ло ши ји од по ло жа ја ко ји је имао пре спро во ђе ња ста ту сне про ме не.

Пра во да зах те ва ју за шти ту из чла на 509. овог за ко на не ма ју:
1) по ве ри о ци чи ја по тра жи ва ња спа да ју у пр ви или дру ги ис плат ни ред у сми слу 

за ко на ко јим се уре ђу је сте чај;
2) по ве ри о ци чи је је по тра жи ва ње обез бе ђе но. 

За шти та од стра не су да 

Члан 511.
По ве ри лац ко ји у ро ку од 15 да на од да на сла ња зах те ва за пру жа ње за шти те не 

до би је од го ва ра ју ћу за шти ту има пра во да ту жбом над ле жном су ду про тив свог ду жни ка 
зах те ва до би ја ње од го ва ра ју ће за шти те, у сми слу чл. 509. и 510. овог за ко на. 

По ве ри лац има пра во на за шти ту са мо ако до ка же да је на ми ре ње ње го вог по тра
жи ва ња угро же но услед ста ту сне про ме не.

На зах тев дру штва суд мо же од ре ди ти при вре ме ну ме ру за бра не спро во ђе ња ста
ту сне про ме не, ако на ђе да је то ну жно и оправ да но ра ди обез бе ђи ва ња од го ва ра ју ће 
за шти те за по ве ри о ца ко ји је под нео ту жбу. 

За шти та има ла ца об ве зни ца и дру гих ду жнич ких хар ти ја од вред но сти 

Члан 512.
Од ред бе чл. 509. до 511. овог за ко на при ме њу ју се и на за ко ни те има о це об ве зни ца 

и дру гих ду жнич ких хар ти ја од вред но сти ко је је из да ло дру штво пре но си лац, осим ако 
је дру га чи је од ре ђе но у од лу ци о еми си ји ових хар ти ја од вред но сти или ако је дру га чи је 
уго во ре но са њи хо вим има о ци ма. 

За шти та има ла ца по себ них пра ва

Члан 513.
За ко ни ти има о ци за мен љи вих об ве зни ца, ва ра на та и дру гих хар ти ја од вред но сти са 

по себ ним пра ви ма, осим ак ци ја, ко је је из да ло дру штво пре но си лац ко је пре ста је услед 
ста ту сне про ме не сти чу нај ма ње јед на ка пра ва пре ма дру штву сти ца о цу, осим ако је:

1) дру га чи је од ре ђе но у од лу ци о из да ва њу тих хар ти ја од вред но сти или
2) са тим има о цем дру га чи је уго во ре но или
3) дру штво сти ца лац уго во ром о ста ту сној про ме ни, од но сно пла ном по де ле оба

ве за но да, на зах тев тих ли ца, от ку пи те хар ти је од вред но сти по њи хо вој тр жи шној 
вред но сти.

У слу ча ју из ста ва 1. тач ка 3) овог чла на от куп на це на мо ра би ти од ре ђе на у уго во ру 
о ста ту сној про ме ни, од но сно пла ну по де ле пре ма тр жи шној вред но сти тих хар ти ја од 



165

ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

вред но сти утвр ђе ној сход ном при ме ном чла на 57. овог за ко на, што мо ра би ти по твр ђе но 
и од стра не ре ви зо ра у из ве шта ју о ре ви зи ји ста ту сне про ме не.

Ли ца из ста ва 1. овог чла на има ју пра во да у ро ку од 30 да на од да на об ја ве оба
ве ште ња из чла на 495. овог за ко на тра же да над ле жни суд у ван пар нич ном по ступ ку 
од ре ди от куп ну це ну пред мет них хар ти ја од вред но сти ако сма тра ју да њи хо ва вред ност 
утвр ђе на уго во ром о ста ту сној про ме ни, од но сно пла ном по де ле ни је од го ва ра ју ћа. 

Од го вор ност за ште ту 

Члан 514.
Ди рек то ри дру штва, од но сно чла но ви над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом 

дво дом но, ко је уче ству је у ста ту сној про ме ни со ли дар но су од го вор ни чла но ви ма, од но
сно ак ци о на ри ма тог дру штва за ште ту про у зро ко ва ну на мер но или крај њом не па жњом 
при ли ком при пре ме и спро во ђе ња ста ту сне про ме не.

Ту жба за на кна ду ште те из ста ва 1. овог чла на мо же би ти под не та у ро ку од три 
го ди не од да на об ја вљи ва ња ре ги стра ци је ста ту сне про ме не у скла ду са за ко ном о ре
ги стра ци ји.

За ште ту не од го ва ра ју ли ца из ста ва 1. овог чла на ако се кон тро ли са но дру штво 
при па ја свом је ди ном чла ну. 

ДЕО ОСМИ

ПРИ НУД НИ ОТ КУП АК ЦИ ЈА И ПРА ВО НА ПРО ДА ЈУ АК ЦИ ЈА 

Усло ви за при нуд ни от куп 

Члан 515.
На пред лог ак ци о на ра ко ји има ак ци је ко је пред ста вља ју нај ма ње 90% основ ног 

ка пи та ла дру штва и ко ји има нај ма ње 90% гла со ва свих ак ци о на ра ко ји по се ду ју обич не 
ак ци је (от ку пи лац) скуп шти на до но си од лу ку о при нуд ном от ку пу свих ак ци ја пре о ста
лих ак ци о на ра дру штва уз ис пла ту це не ко ја се од ре ђу је сход ном при ме ном од ре да ба 
овог за ко на о ис пла ти не са гла сних ак ци о на ра.

Ак ци је ко је по се ду ју ли ца по ве за на са от ку пи о цем сма тра ју се ак ци ја ма ко је има 
от ку пи лац у сми слу ста ва 1. овог чла на, под усло вом да су та ли ца по ве за на са от ку
пи о цем у пе ри о ду од нај ма ње го ди ну да на пре до но ше ња од лу ке о при нуд ном от ку пу.

Ста ту том се мо же пред ви де ти да при нуд ни от куп из ста ва 1. овог чла на ни је до
пу штен или се мо же про пи са ти ве ћи про це нат уче шћа от ку пи о ца у основ ном ка пи та лу 
дру штва као услов за при нуд ни от куп. 

Од лу ка о из ме ни ста ту та ко јом се ме ња ју од ред бе ста ту та из ста ва 3. овог чла на 
до но си се тро че твр тин ском ве ћи ном гла со ва при сут них ак ци о на ра, ако ста ту том ни је 
пред ви ђе на ве ћа ве ћи на. 

Утвр ђи ва ње и ис пла та це не 

Члан 516.
Це на ак ци ја из чла на 515. став 1. овог за ко на утвр ђу је се пре ма вред но сти ак ци ја 

на дан ко ји не прет хо ди ви ше од три ме се ца да ну до но ше ња од лу ке о при нуд ном от ку пу, 
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не узи ма ју ћи у об зир ње но би ло ка кво оче ки ва но по ве ћа ње или сма ње ње као по сле ди цу 
те од лу ке.

Из у зет но, ако као по сле ди ца до но ше ња од лу ке о при нуд ном от ку пу по је ди ним ак
ци о на ри ма пре ста ју по себ не по год но сти на ко је су има ли пра во, та чи ње ни ца се узи ма 
у об зир при ли ком утвр ђи ва ња тр жи шне вред но сти ак ци ја.

Дру штво је ду жно да у скла ду са чла ном 475. овог за ко на утвр ди це ну ак ци ја ко је 
тре ба да бу ду пред мет от ку па у ро ку од 30 да на од да на до но ше ња од лу ке о при нуд ном 
от ку пу ак ци ја и да о то ме оба ве сти Цен трал ни ре ги стар, у су прот ном од лу ка о при нуд
ном от ку пу пре ста је да ва жи.

От ку пи лац је у оба ве зи да на по се бан ра чун код Цен трал ног ре ги стра отво рен за 
ту на ме ну де по ну је сред ства за ис пла ту це не ак ци ја из ста ва 3. овог чла на нај ка сни је 
у ро ку од осам да на од да на оба ве шта ва ња Цен трал ног ре ги стра у скла ду са ста вом 3. 
овог чла на.

У слу ча ју да не по сту пи у скла ду ста вом 4. овог чла на од лу ка о при нуд ном от ку пу 
пре ста је да ва жи.

Ак ци о на ри ма чи је су ак ци је пред мет при нуд ног от ку па Цен трал ни ре ги стар ис
пла ћу је це ну из ста ва 3. овог чла на из де по но ва них сред ста ва у да љем ро ку од три да на. 

Ма те ри ја ли за сед ни цу скуп шти не 

Члан 517.
Од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но 

ду жан је да у окви ру ма те ри ја ла за сед ни цу скуп шти не на ко јој се до но си од лу ка о при
нуд ном от ку пу ак ци о на ри ма до ста ви:

1) оба ве ште ње о на чи ну утвр ђи ва ња це не ак ци ја ко је су пред мет при нуд ног от ку па 
у скла ду са чла ном 475. овог за ко на;

2) све вред но сти тих ак ци ја утвр ђе не у скла ду са чла ном 475. овог за ко на; 
3) го ди шње фи нан сиј ске из ве шта је и го ди шње из ве шта је о по сло ва њу, као и кон со

ли до ва не го ди шње из ве шта је о по сло ва њу ако по сто је, за три по след ње по слов не го ди не.
Оба ве ште ње из ста ва 1. овог чла на мо ра да са др жи и по да так о пра ву ак ци о на ра 

чи је су ак ци је пред мет от ку па на ис пла ту це не утвр ђе не у скла ду са чла ном 516. овог 
за ко на, пра ву на по би ја ње од лу ке скуп шти не, као и о пра ву да тра жи да над ле жни суд 
ис пи та при ме ре ност на кна де у скла ду са чла ном 521. овог за ко на, и то не за ви сно од 
на чи на гла са ња о од лу ци о при нуд ном от ку пу. 

Гла са ње о од лу ци о при нуд ном от ку пу 

Члан 518.
При ли ком гла са ња о од лу ци о при нуд ном от ку пу не при ме њу ју се од ред бе овог 

за ко на о гла са њу ак ци о на ра са пре фе рен ци јал ним ак ци ја ма у окви ру сво је кла се. 

Ре ги стра ци ја од лу ке о при нуд ном от ку пу 

Члан 519.
Од лу ка о при нуд ном от ку пу ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји, а 

до ста вља се Цен трал ном ре ги стру у ро ку од осам да на од да на до но ше ња. 
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По би ја ње од лу ке о при нуд ном от ку пу 

Члан 520.
Из у зет но од од ре да ба овог за ко на о по би ја њу од лу ка скуп шти не, рок за под но ше ње 

ту жбе за по би ја ње од лу ке о при нуд ном от ку пу је 30 да на од да на до но ше ња те од лу ке.
Од лу ка о при нуд ном от ку пу не мо же се по би ја ти због не при ме ре но сти це не за 

ак ци је ко је су пред мет при нуд ног от ку па. 

Ис пи ти ва ње при ме ре но сти це не од стра не су да 

Члан 521.
Сва ки ак ци о нар дру штва чи је су ак ци је пред мет при нуд ног от ку па ко ји сма тра 

да це на ко ју је утвр ди ло дру штво у скла ду са чла ном 516. овог за ко на ни је утвр ђе на у 
скла ду са овим за ко ном мо же у ро ку од 30 да на од да на ре ги стра ци је од лу ке о при нуд
ном от ку пу тра жи ти да над ле жни суд у ван пар нич ном по ступ ку утвр ди вред ност тих 
ак ци ја у скла ду са овим за ко ном. 

Ако је зах тев под нет у скла ду са ста вом 1. овог чла на, над ле жни суд ће о то ме од
мах оба ве сти ти Цен трал ни ре ги стар ра ди об у ста вља ња ис пла те це не ак ци о на ри ма чи је 
су ак ци је пред мет при нуд ног от ку па.

Над ле жни суд од лу ку ко јом се утвр ђу је вред ност ак ци ја ко је су пред мет при нуд ног 
от ку па по прав но сна жно сти до ста вља Цен трал ном ре ги стру.

Ако је вред ност утвр ђе на од лу ком су да ви ша од це не ко ју је утвр ди ло дру штво, 
от ку пи лац је у оба ве зи да раз ли ку са при па да ју ћом за кон ском за те зном ка ма том об ра
чу на том од да на до но ше ња од лу ке о при нуд ном от ку пу де по ну је на ра чун из чла на 516. 
став 4. овог за ко на у ро ку од 30 да на од да на прав но сна жно сти од лу ке су да.

Ако от ку пи лац про пу сти да де по ну је раз ли ку у скла ду са ста вом 4. овог чла на, 
дру штво по ста је нео гра ни че но со ли дар но од го вор но за ис пла ту те раз ли ке.

Зах тев ак ци о на ра чи је су ак ци је би ле пред мет от ку па за ис пла ту раз ли ке из ста ва 
4. овог чла на за ста ре ва у ро ку од три го ди не од да на прав но сна жно сти од лу ке су да из 
ста ва 3. овог чла на. 

Пра во на про да ју ак ци ја 

Члан 522.
Кон трол ни ак ци о нар ко ји стек не ак ци је ко је пред ста вља ју нај ма ње 90% основ ног 

ка пи та ла дру штва оба ве зан је да ку пи ак ци је сва ког од пре о ста лих ак ци о на ра дру штва 
на ње гов пи са ни зах тев.

Зах тев из ста ва 1. овог чла на са др жи вр сту, кла су и број ак ци ја ко је су пред мет 
про да је и до ста вља се дру штву, чи ме се сма тра да је зах тев до ста вљен и кон трол ном 
ак ци о на ру.

Це на по ко јој је кон трол ни ак ци о нар оба ве зан да ку пи ак ци је из ста ва 1. овог чла на 
од ре ђу је се сход ном при ме ном од ре да ба овог за ко на о це ни по ко јој се ис пла ћу ју не са
гла сни ак ци о на ри.

Дру штво је ду жно да у ро ку од 60 да на од да на при је ма зах те ва из ста ва 1. овог 
чла на утвр ди це ну из ста ва 3. овог чла на сход ном при ме ном чла на 475. овог за ко на и да 
о то ме у истом ро ку оба ве сти кон трол ног ак ци о на ра и ак ци о на ра под но си о ца зах те ва.

Кон трол ни ак ци о нар је ду жан да у ро ку од 30 да на од да на при је ма оба ве ште ња из 
ста ва 4. овог чла на из вр ши ис пла ту утвр ђе не вред но сти ак ци ја ак ци о на ру под но си о цу 
зах те ва, чи ме се вр ши пре нос ак ци ја на кон трол ног ак ци о на ра.
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Ак ци о нар под но си лац зах те ва ко ји сма тра да вред ност утвр ђе на од стра не дру
штва ни је утвр ђе на у скла ду са овим за ко ном мо же у ро ку од 30 да на од да на при је ма 
оба ве ште ња из ста ва 4. овог чла на тра жи ти да суд у ван пар нич ном по ступ ку утвр ди ту 
вред ност ак ци ја у скла ду са чла ном 475. овог за ко на. 

Ако суд по сту па ју ћи по зах те ву ак ци о на ра под но си о ца зах те ва из ста ва 6. овог 
чла на као вред ност ак ци ја утвр ди из нос ко ји је ви ши од це не ко ју је утвр ди ло дру штво, 
кон трол ни ак ци о нар је у оба ве зи да раз ли ку до та ко утвр ђе не вред но сти до пла ти ак
ци о на ру под но си о цу зах те ва у ро ку од 30 да на од да на прав но сна жно сти од лу ке су да 
са за кон ском за те зном ка ма том по чев од ис те ка ро ка за ис пла ту из ста ва 5. овог чла на.

Ако кон трол ни ак ци о нар про пу сти да по сту пи у скла ду са ста вом 7. овог чла на, 
дру штво по ста је нео гра ни че но со ли дар но од го вор но за оба ве зу кон трол ног ак ци о на ра 
из ста ва 7. овог чла на.

Зах тев ак ци о на ра чи је су ак ци је про да те кон трол ном ак ци о на ру за ис пла ту раз ли ке 
из ста ва 7. овог чла на за ста ре ва у ро ку од три го ди не од да на прав но сна жно сти од лу ке 
су да из ста ва 7. овог чла на. 

Из у зе так у по гле ду це не ак ци ја у слу ча ју по ну де за пре у зи ма ње 

Члан 523.
Из у зет но од чл. 515. и 516. овог за ко на, от ку пи лац ко ји је пу тем по ну де за пре у зи

ма ње ис пу нио услов из чла на 515. став 1. овог за ко на има пра во да у ро ку од три ме се ца 
од да на ис те ка по ну де за пре у зи ма ње спро ве де при нуд ни от куп ак ци ја по усло ви ма из 
по ну де за пре у зи ма ње, ако је у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је пре у зи ма ње ак ци о
нар ских дру шта ва:

1) ис кљу чи во пу тем до бро вољ не по ну де за пре у зи ма ње упу ће не свим пре о ста лим 
ак ци о на ри ма за све њи хо ве ак ци је сте као нај ма ње 90% ак ци ја ко је су би ле пред мет те 
по ну де; или

2) ту по ну ду за пре у зи ма ње спро вео као оба ве зну.
У слу ча је ви ма из ста ва 1. овог чла на, пре о ста ли ак ци о на ри има ју пра во на про да ју 

сво јих ак ци ја у скла ду са чла ном 522. овог за ко на, по усло ви ма из по ну де, у ро ку од три 
ме се ца од да на ис те ка по ну да за пре у зи ма ње.

По ис те ку ро ка из ст. 1. и 2. овог чла на, утвр ђи ва ње це не ак ци ја код оства ри ва ња 
пра ва на при нуд ни от куп и пра ва на про да ју ак ци ја вр ши се у скла ду са чл. 515. и 516. 
овог за ко на. 

ДЕО ДЕ ВЕ ТИ

ЛИ КВИ ДА ЦИ ЈА ДРУ ШТВА 

1. По јам и по кре та ње ли кви да ци је 

По јам 

Члан 524.
Ли кви да ци ја дру штва се мо же спро ве сти ка да дру штво има до вољ но сред ста ва за 

на ми ре ње свих сво јих оба ве за. 
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Од лу ка о ли кви да ци ји 

Члан 525.
Ли кви да ци ја дру штва по кре ће се: 
1) јед но гла сном од лу ком свих ор та ка, од но сно ком пле мен та ра, ако уго во ром о осни

ва њу ни је дру га чи је од ре ђе но;
2) од лу ком скуп шти не чла но ва дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу, у скла ду са 

чла ном 211. овог за ко на;
3) од лу ком скуп шти не ак ци о на ра, у скла ду са чла ном 358. овог за ко на. 

Ре ги стра ци ја и об ја вљи ва ње 

Члан 526.
Ли кви да ци ја дру штва по чи ње да ном ре ги стра ци је од лу ке о ли кви да ци ји и об ја вљи

ва њем огла са о по кре та њу ли кви да ци је, у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 

По ступ ци у то ку и по кре та ње сте ча ја 

Члан 527.
По кре та ње ли кви да ци је не спре ча ва од ре ђи ва ње и спро во ђе ње из вр ше ња про тив 

дру штва у ли кви да ци ји ни ти во ђе ње дру гих по сту па ка ко ји се во де про тив или у ко рист 
дру штва у ли кви да ци ји.

По кре та ње ли кви да ци је не ма ути ца ја на под не ти пред лог за по кре та ње сте ча ја 
под нет у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је сте чај, а по ве ри о ци дру штва у ли кви да ци ји 
мо гу под не ти пред лог за по кре та ње сте ча ја и то ком тра ја ња ли кви да ци је из раз ло га 
про пи са них за ко ном ко јим се уре ђу је сте чај. 

Огра ни че ња ис пла та чла но ви ма дру штва у ли кви да ци ји 

Члан 528.
За вре ме ли кви да ци је дру штва не ис пла ћу је се уче шће у до би ти, од но сно ди ви ден де 

ни ти се имо ви на дру штва рас по де љу је чла но ви ма дру штва пре ис пла те свих по тра жи
ва ња по ве ри ла ца. 

2. Ли кви да ци о ни управ ник 

Ли кви да ци о ни управ ник 

Члан 529.
У од лу ци о по кре та њу ли кви да ци је дру штво име ну је ли кви да ци о ног управ ни ка. 
Име но ва њем ли кви да ци о ног управ ни ка свим за ступ ни ци ма дру штва пре ста ју пра ва 

за сту па ња дру штва.
Ако дру штво не име ну је ли кви да ци о ног управ ни ка на на чин пред ви ђен ста вом 1. 

овог чла на, сви за кон ски за ступ ни ци дру штва по ста ју ли кви да ци о ни управ ни ци.
Дру штво мо же има ти ви ше ли кви да ци о них управ ни ка.
Ако дру штво има ви ше ли кви да ци о них управ ни ка, они за сту па ју дру штво за јед но, 

ако од лу ком ко јом су име но ва ни ни је дру га чи је од ре ђе но. 
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Раз ре ше ње и остав ка ли кви да ци о ног управ ни ка 

Члан 530. 
Ли кви да ци о ни управ ник мо же би ти раз ре шен од лу ком до не том у скла ду са чла ном 

395. овог за ко на, а истом од лу ком мо ра би ти име но ван но ви ли кви да ци о ни управ ник. 
Ли кви да ци о ни управ ник мо же да ти остав ку у скла ду са чла ном 396. овог за ко на 

ко јим се уре ђу је остав ка ди рек то ра дру штва. 

Ре ги стра ци ја ли кви да ци о ног управ ни ка 

Члан 531.
Име но ва ње, раз ре ше ње и остав ка ли кви да ци о ног управ ни ка ре ги стру ју се у скла ду 

са за ко ном о ре ги стра ци ји.
У слу ча ју из чла на 529. став 3. овог за ко на, ре ги стра ци ја ли кви да ци о ног управ ни ка 

спро во ди се по слу жбе ној ду жно сти у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 

Овла шће ња ли кви да ци о ног управ ни ка 

Члан 532.
Ли кви да ци о ни управ ник за сту па дру штво у ли кви да ци ји и од го во ран је за за ко ни

тост по сло ва ња дру штва. 
Ли кви да ци о ни управ ник мо же пред у зи ма ти сле де ће ак тив но сти:
1) вр ши ти рад ње на окон ча њу по сло ва за по че тих пре по чет ка ли кви да ци је;
2) пред у зи ма рад ње по треб не за спро во ђе ње ли кви да ци је, као што су про да ја имо

ви не, ис пла та по ве ри ла ца и на пла та по тра жи ва ња;
3) вр ши дру ге по сло ве нео п ход не ра ди спро во ђе ња ли кви да ци је дру штва. 

3. Оба ве шта ва ње по ве ри ла ца и при ја вљи ва ње по тра жи ва ња 

Оглас о по кре та њу ли кви да ци је 

Члан 533.
Оглас о по кре та њу ли кви да ци је из чла на 526. овог за ко на об ја вљу је се у тра ја њу 

од 90 да на на ин тер нет стра ни ци ре ги стра при вред них су бје ка та и са др жи на ро чи то:
1) по зив по ве ри о ци ма да при ја ве сво ја по тра жи ва ња;
2) адре су се ди шта дру штва, од но сно адре су за при јем по ште из чла на 20. овог за

ко на на ко ју по ве ри о ци до ста вља ју при ја ве по тра жи ва ња;
3) упо зо ре ње да ће по тра жи ва ња по ве ри ла ца би ти пре клу ди ра на ако их по ве ри о ци 

не при ја ве нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на ис те ка пе ри о да тра ја ња огла са из ста ва 
1. овог чла на.

Ако дру штво то ком пе ри о да тра ја ња огла са о по кре та њу ли кви да ци је про ме ни 
адре су се ди шта или адре су за при јем по ште, рок од 90 да на из ста ва 1. овог чла на по но во 
по чи ње да те че од да на ре ги стра ци је те про ме не у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји, а 
све до та да при спе ле при ја ве по тра жи ва ња се сма тра ју уред но под не тим.

Ако дру штво то ком ро ка за при ја ву по тра жи ва ња по ве ри ла ца из ста ва 1. тач ка 3) 
овог чла на про ме ни адре су се ди шта или адре су за при јем по ште, тај рок по но во по чи ње 
да те че од да на ре ги стра ци је те про ме не у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји, а све до 
та да при спе ле при ја ве по тра жи ва ња се сма тра ју уред но под не тим. 
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Ин ди ви ду ал но оба ве ште ње по зна тим по ве ри о ци ма 

Члан 534.
Ли кви да ци о ни управ ник је ду жан да по зна тим по ве ри о ци ма ко ји по овом за ко ну 

при ја вљу ју по тра жи ва ње упу ти и пи са но оба ве ште ње о по кре та њу ли кви да ци је дру штва, 
нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на по чет ка ли кви да ци је дру штва.

Оба ве ште ње из ста ва 1. овог чла на са др жи на ро чи то:
1) по да так о да ну об ја вљи ва ња и пе ри о ду тра ја ња огла са о по кре та њу ли кви да ци је;
2) адре су се ди шта дру штва, од но сно адре су за при јем по ште из чла на 20. овог за

ко на, на ко ју по ве ри лац до ста вља при ја ву по тра жи ва ња;
3) упо зо ре ње да ће по тра жи ва ње по ве ри о ца би ти пре клу ди ра но ако га по ве ри лац 

не при ја ви нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на ис те ка пе ри о да тра ја ња огла са о по кре
та њу ли кви да ци је.

Ако дру штво то ком пе ри о да тра ја ња огла са о по кре та њу ли кви да ци је или ро ка из 
ста ва 1. тач ка 3) овог чла на за при ја ву по тра жи ва ња по ве ри ла ца про ме ни адре су се ди
шта или адре су за при јем по ште, ли кви да ци о ни управ ник је у оба ве зи да по но во упу ти 
оба ве ште ње из ста ва 1. овог чла на по зна тим по ве ри о ци ма ко ји до та да ни су до ста ви ли 
сво је при ја ве по тра жи ва ња и то у ро ку од 15 да на од да на ре ги стра ци је те про ме не у 
скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.

По ве ри о ци чи је је по тра жи ва ње утвр ђе но из вр шном ис пра вом и по ве ри о ци у ве зи 
са чи јим по тра жи ва њем про тив дру штва поч не да те че пар ни ца до по чет ка ли кви да ци је 
не ма ју оба ве зу при ја вљи ва ња по тра жи ва ња, а њи хо ва по тра жи ва ња се сма тра ју при ја
вље ним, у скла ду са овим за ко ном. 

При ја ва по тра жи ва ња 

Члан 535.
Дру штво је ду жно да све при спе ле при ја ве по тра жи ва ња, као и по тра жи ва ња из 

чла на 534. став 4. овог за ко на, еви ден ти ра у ли сту при ја вље них по тра жи ва ња и да са
чи ни ли сту при зна тих и оспо ре них по тра жи ва ња.

Дру штво мо же, у ро ку од 30 да на од да на при је ма при ја ве по тра жи ва ња, оспо ри ти 
по тра жи ва ње по ве ри о ца, у ком слу ча ју је оба ве зно да о то ме у истом ро ку оба ве сти по
ве ри о ца уз обра зло же ње оспо ра ва ња по тра жи ва ња.

Дру штво не мо же оспо ра ва ти по тра жи ва ња по ве ри о ци ма чи ја су по тра жи ва ња 
утвр ђе на из вр шном ис пра вом.

Ако по ве ри лац чи је је по тра жи ва ње оспо ре но не по кре не по сту пак пред над ле
жним су дом у ро ку од 15 да на од да на при је ма оба ве ште ња о оспо ра ва њу по тра жи ва ња 
и у истом ро ку о то ме пи са ним пу тем оба ве сти дру штво, то по тра жи ва ње се сма тра 
пре клу ди ра ним.

Ако је до тре нут ка при је ма оба ве ште ња о оспо ра ва њу по тра жи ва ња по ве ри лац 
про тив дру штва већ по кре нуо по сту пак о том по тра жи ва њу пред над ле жним су дом, 
по ве ри лац ни је ду жан да по кре ће но ви по сту пак по при је му оба ве ште ња о оспо ра ва њу 
по тра жи ва ња.

По тра жи ва ња на ста ла на кон по кре та ња ли кви да ци је не при ја вљу ју се и мо ра ју се 
на ми ри ти до окон ча ња ли кви да ци је. 
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4. Ли кви да ци о ни би лан си и из ве шта ји, об у ста ва ли кви да ци је  
и по кре та ње сте ча ја 

По чет ни ли кви да ци о ни би ланс и по чет ни ли кви да ци о ни из ве штај 

Члан 536.
Ли кви да ци о ни управ ник у ро ку од 30 да на од да на по чет ка ли кви да ци је са ста вља 

по чет ни ли кви да ци о ни би ланс као ван ред ни фи нан сиј ски из ве штај у скла ду са про пи
си ма ко ји ма се уре ђу је ра чу но вод ство и ре ви зи ја, и у истом ро ку га под но си ор та ци ма, 
ком пле мен та ри ма, од но сно скуп шти ни на усва ја ње.

Ор та ци, ком пле мен та ри, од но сно скуп шти на ду жни су да до не су од лу ку о усва
ја њу по чет ног ли кви да ци о ног би лан са нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на ка да им је 
под нет на усва ја ње.

Ли кви да ци о ни управ ник са ста вља и по чет ни ли кви да ци о ни из ве штај ко ји са др жи:
1) ли сту при ја вље них по тра жи ва ња;
2) ли сту при зна тих по тра жи ва ња;
3) ли сту оспо ре них по тра жи ва ња са обра зло же њем оспо ра ва ња; 
4) по да так да ли је имо ви на дру штва до вољ на за на ми ре ње свих оба ве за дру штва, 

укљу чу ју ћи и оспо ре на по тра жи ва ња;
5) нео п ход не рад ње за спро во ђе ње ли кви да ци је; 
6) вре ме пред ви ђе но за за вр ше так ли кви да ци је;
7) дру ге чи ње ни це од зна ча ја за спро во ђе ње ли кви да ци је.
По чет ни ли кви да ци о ни из ве штај ли кви да ци о ни управ ник са ста вља нај ра ни је 90 

да на, а нај ка сни је 120 да на од да на по чет ка ли кви да ци је и у истом ро ку га под но си ор
та ци ма, ком пле мен та ри ма, од но сно скуп шти ни на усва ја ње.

Ор та ци, ком пле мен та ри, од но сно скуп шти на ду жни су да до не су од лу ку о усва
ја њу по чет ног ли кви да ци о ног из ве шта ја нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на ка да им 
је под нет на усва ја ње.

Усво је ни по чет ни ли кви да ци о ни из ве штај ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре
ги стра ци ји.

Ли кви да ци о ни управ ник не мо же от по че ти са пла ћа њи ма ра ди на ми ре ња по ве ри
ла ца ни ти са ис пла та ма чла но ви ма дру штва пре ре ги стра ци је по чет ног ли кви да ци о ног 
из ве шта ја, осим пла ћа ња оба ве за из те ку ћег по сло ва ња дру штва. 

Го ди шњи ли кви да ци о ни из ве шта ји 

Члан 537.
Ли кви да ци о ни управ ник у то ку ли кви да ци је под но си го ди шње ли кви да ци о не из ве

шта је о сво јим рад ња ма, са обра зло же њем раз ло га због ко јих се ли кви да ци ја на ста вља, а 
ни је за вр ше на, ор та ци ма, ком пле мен та ри ма, од но сно скуп шти ни на усва ја ње, нај ка сни је 
у ро ку од три ме се ца по ис те ку сва ке по слов не го ди не.

Го ди шњи ли кви да ци о ни из ве шта ји ре ги стру ју се у скла ду са за ко ном о ре ги стра
ци ји. 

Об у ста ва ли кви да ци је 

Члан 538.
У то ку ли кви да ци је дру штво од лу ком ор та ка, ком пле мен та ра, од но сно скуп шти не 

мо же об у ста ви ти ли кви да ци ју и на ста ви ти са по сло ва њем.
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Од лу ка из ста ва 1. овог чла на до но си се ве ћи ном од ре ђе ном за до но ше ње од лу ке 
о ли кви да ци ји.

Од лу ка о об у ста ви ли кви да ци је мо же се до не ти са мо у слу ча ју да је дру штво на ми
ри ло у пот пу но сти све по ве ри о це, не за ви сно од то га да ли су тим по ве ри о ци ма по тра
жи ва ња оспо ре на или при зна та, под усло вом да ни је от ка за ло уго вор о ра ду би ло ком 
за по сле ном по осно ву ли кви да ци је ни ти от по че ло са ис пла та ма чла но ви ма дру штва.

Са став ни део од лу ке о об у ста ви ли кви да ци је је име но ва ње за кон ског за ступ ни ка 
дру штва.

Са став ни део од лу ке о об у ста ви ли кви да ци је је и из ја ва ли кви да ци о ног управ ни ка 
да су сви по ве ри о ци на ми ре ни у пот пу но сти и да дру штво ни је от по че ло са ис пла та ма 
чла но ви ма дру штва.

Ако дру штво има ви ше ли кви да ци о них управ ни ка, они из ја ву из ста ва 5. овог 
чла на да ју за јед нич ки.

Од лу ка о об у ста ви ли кви да ци је ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.
У слу ча ју об у ста ве ли кви да ци је, по тра жи ва ња по ве ри ла ца ко ји ни су при ја ви ли 

сво ја по тра жи ва ња и по ве ри ла ца чи ја су по тра жи ва ња оспо ре на, а ни су у ро ку пред ви
ђе ном у чла ну 535. став 4. овог за ко на по кре ну ли по сту пак пред над ле жним су дом, не ће 
се сма тра ти пре клу ди ра ним у сми слу овог за ко на. 

По кре та ње по ступ ка сте ча ја због пре за ду же но сти 

Члан 539.
Ако се из по чет ног ли кви да ци о ног би лан са или по чет ног ли кви да ци о ног из ве шта ја 

утвр ди да имо ви на дру штва ни је до вољ на за на ми ре ње свих по тра жи ва ња по ве ри ла ца 
(пре за ду же ност), ли кви да ци о ни управ ник је ду жан да над ле жном су ду под не се пред лог 
за по кре та ње сте ча ја у ро ку од 15 да на од да на са ста вља ња по чет ног ли кви да ци о ног 
би лан са, од но сно по чет ног ли кви да ци о ног из ве шта ја.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на ли кви да ци о ни управ ник не мо же на ми ри ва ти по
тра жи ва ња по ве ри ла ца, осим по тра жи ва ња на ста лих из те ку ћег по сло ва ња дру штва до 
да на по кре та ња сте чај ног по ступ ка. 

До ку мен ти ко ји се са ста вља ју на кон ис пла те по ве ри ла ца 

Члан 540.
На кон ис пла те по ве ри ла ца ли кви да ци о ни управ ник са ста вља:
1) за вр шни ли кви да ци о ни би ланс; 
2) из ве штај о спро ве де ној ли кви да ци ји;
3) пи са ну из ја ву да је упу тио оба ве ште ње свим по зна тим по ве ри о ци ма у скла ду 

са чла ном 534. овог за ко на, као и да су све оба ве зе дру штва по осно ву при ја вље них 
по тра жи ва ња и по тра жи ва ња ко ја се у сми слу чла на 534. став 4. овог за ко на сма тра ју 
при ја вље ним из ми ре не у пот пу но сти и да се про тив дру штва не во де дру ги по ступ ци; 

4) пред лог од лу ке о рас по де ли ли кви да ци о ног остат ка дру штва.
За вр шни ли кви да ци о ни би ланс са ста вља се и ре ги стру је у скла ду са про пи си ма 

ко ји ма се уре ђу је ра чу но вод ство и ре ви зи ја.
Ор та ци, ком пле мен та ри, од но сно скуп шти на усва ја до ку мен те из ста ва 1. овог чла на 

и до но си од лу ку о окон ча њу ли кви да ци је на на чин про пи сан чла ном 525. овог за ко на.
Дру штво не мо же до не ти од лу ку о окон ча њу ли кви да ци је пре прав но сна жног окон

ча ња свих по сту па ка ко ји за прав ну по сле ди цу мо гу има ти би ло ка кву оба ве зу дру штва 
и из ми ре ња свих тих оба ве за. 
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5. Окон ча ње ли кви да ци је и од го вор ност за ште ту 

Рас по де ла ли кви да ци о ног остат ка 

Члан 541. 
Имо ви на дру штва у ли кви да ци ји ко ја пре о ста не по сле из ми ре ња свих оба ве за дру

штва (ли кви да ци о ни оста так) рас по де љу је се чла но ви ма дру штва у скла ду са од лу ком 
о рас по де ли ли кви да ци о ног остат ка дру штва.

Ако осни вач ким ак том, од но сно ста ту том или јед но гла сном од лу ком ор та ка, ком
пле мен та ра, од но сно скуп шти не ни је дру га чи је од ре ђе но, рас по де ла из ста ва 1. овог 
чла на вр ши се на сле де ћи на чин:

1) ор та ци ма, ком пле мен та ри ма и ко ман ди то ри ма и чла но ви ма дру штва с огра ни
че ном од го вор но шћу сра змер но њи хо вим уде ли ма у дру штву;

2) ак ци о на ри ма са пре фе рен ци јал ним ак ци ја ма ко ји има ју пра во при о ри те та у 
од но су на ли кви да ци о ни оста так, а на кон њи хо ве ис пла те ак ци о на ри ма са обич ним ак
ци ја ма сра змер но уче шћу њи хо вих ак ци ја у укуп ном бро ју обич них ак ци ја у дру штву.

Ко ман ди то ри, чла но ви дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу и ак ци о на ри ко ји су 
у ли кви да ци ји са ве сно при ми ли ис пла те ду жни су да вра те при мље но ако је то по треб но 
за на ми ре ње по ве ри ла ца дру штва.

У слу ча ју спо ра из ме ђу чла но ва дру штва у ве зи рас по де ле ли кви да ци о ног остат ка, 
ли кви да ци о ни управ ник од ла же ту рас по де лу до прав но сна жног окон ча ња спо ра. 

На кна да ли кви да ци о ном управ ни ку 

Члан 542.
Ли кви да ци о ни управ ник има пра во да му се на док на де тро шко ви ко је је имао у 

спро во ђе њу ли кви да ци је као и на ис пла ту на кна де за рад. На кна ду за рад и ви си ну тро
шко ва спро во ђе ња ли кви да ци је од ре ђу ју ор та ци, ко ман ди то ри, од но сно скуп шти на, а 
у слу ча ју спо ра или ка да то дру штво не од ре ди, ли кви да ци о ни управ ник мо же тра жи ти 
да над ле жни суд у ван пар нич ном по ступ ку од ре ди из нос на кна де за рад и на док на де 
тро шко ва. 

У по гле ду по тра жи ва ња из ста ва 1. овог чла на ли кви да ци о ни управ ник сма тра се 
по ве ри о цем дру штва у ли кви да ци ји. 

Окон ча ње ли кви да ци је 

Члан 543.
Ли кви да ци ја се окон ча ва до но ше њем од лу ке о окон ча њу ли кви да ци је из чла на 

540. став 3. овог за ко на.
По окон ча њу ли кви да ци је дру штво се бри ше из ре ги стра при вред них су бје ка та у 

скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.
Ако ор та ци, ком пле мен та ри, од но сно скуп шти на не до не су од лу ку о усва ја њу до

ку ме на та из чла на 540. став 1. тач. 2), 3) и 4) овог за ко на у ро ку од 60 да на од да на под
но ше ња тих до ку ме на та на усва ја ње од стра не ли кви да ци о ног управ ни ка, ту од лу ку 
мо же за ме ни ти пи са на из ја ва ли кви да ци о ног управ ни ка о не у сва ја њу тих до ку ме на та.

По слов не књи ге и до ку мен та дру штва ко је је бри са но услед окон ча ња ли кви да
ци је чу ва ју се у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је ар хив ска гра ђа, а име и адре са 
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ли ца ко ме су по слов не књи ге и до ку мен та по ве ре ни на чу ва ње ре ги стру ју се у скла ду 
са за ко ном о ре ги стра ци ји.

Ако од лу ку о име ну и адре си ли ца из ста ва 6. овог чла на не до не су ор та ци, ком пле
мен та ри, од но сно скуп шти на, ту од лу ку мо же за ме ни ти и пи са на из ја ва ли кви да ци о ног 
управ ни ка о име ну и адре си тог ли ца.

За ин те ре со ва на ли ца има ју пра во на увид у по слов не књи ге и до ку мен та бри са ног 
дру штва о свом тро шку.

Ако је на кон бри са ња дру штва из ре ги стра по треб но пред у зе ти од ре ђе не рад ње у 
по гле ду имо ви не дру штва пре ста лог бри са њем или дру ге рад ње ко је је тре ба ло пред у зе ти 
то ком ли кви да ци је, за ин те ре со ва но ли це мо же тра жи ти да над ле жни суд у ван пар нич ном 
по ступ ку од ре ди ли кви да ци о ног управ ни ка са овла шће њем за пред у зи ма ње тих рад њи. 

Од го вор ност ли кви да ци о ног управ ни ка за ште ту 

Члан 544.
Ли кви да ци о ни управ ник од го ва ра за ште ту ко ју при чи ни у вр ше њу сво је ду жно сти 

чла но ви ма дру штва и по ве ри о ци ма дру штва.
По тра жи ва ње из ста ва 1. овог чла на за ста ре ва у ро ку од три го ди не од да на бри

са ња дру штва из ре ги стра. 

Од го вор ност чла но ва дру штва по окон ча њу ли кви да ци је 

Члан 545.
Ор та ци и ком пле мен та ри од го ва ра ју нео гра ни че но со ли дар но за оба ве зе дру штва 

у ли кви да ци ји и на кон бри са ња дру штва из ре ги стра при вред них су бје ка та.
Ко ман ди то ри, чла но ви дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу и ак ци о на ри ак

ци о нар ског дру штва од го ва ра ју со ли дар но за оба ве зе дру штва у ли кви да ци ји и на кон 
бри са ња дру штва из ре ги стра при вред них су бје ка та, до ви си не при мље ног из но са из 
ли кви да ци о ног остат ка.

По тра жи ва ња по ве ри ла ца из ст. 1. и 2. овог чла на за ста ре ва ју у ро ку од три го ди не 
од да на бри са ња дру штва из ре ги стра. 

6. При нуд на ли кви да ци ја 

Раз ло зи за по кре та ње по ступ ка 

Члан 546.
При нуд на ли кви да ци ја по кре ће се ако:
1) је дру штву прав но сна жним ак том из ре че на ме ра за бра не оба вља ња де лат но сти, 

од но сно од у зе та до зво ла, ли цен ца или одо бре ње за оба вља ње од ре ђе не де лат но сти, а 
дру штво не ре ги стру је про ме ну пре те жне де лат но сти или не от поч не ли кви да ци ју у 
ро ку од 30 да на од да на прав но сна жно сти тог ак та;

2) у ро ку од 30 да на од да на ис те ка вре ме на на ко је је дру штво осно ва но дру штво 
не ре ги стру је про ду же ње вре ме на тра ја ња дру штва или у истом ро ку не от поч не ли
кви да ци ју;

3) ор тач ко дру штво оста не са јед ним ор та ком, од но сно ко ман дит но дру штво оста не 
без ком пле мен та ра или без ко ман ди то ра, а дру штву у ро ку од три ме се ца не при сту пи 
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не до ста ју ћи члан или у истом ро ку дру штво не про ме ни прав ну фор му у прав ну фор му 
чи је усло ве ис пу ња ва у скла ду са овим за ко ном или у истом ро ку не от поч не ли кви да ци ју; 

4) се основ ни ка пи тал дру штва сма њи ис под ми ни мал ног из но са про пи са ног овим 
за ко ном, а дру штво у ро ку од шест ме се ци не по ве ћа основ ни ка пи тал нај ма ње до ми ни
мал ног из но са про пи са ног овим за ко ном, или у истом ро ку дру штво не про ме ни прав ну 
фор му у прав ну фор му чи је усло ве ис пу ња ва у скла ду са овим за ко ном, или у истом 
ро ку дру штво не до не се од лу ку о ли кви да ци ји и та кву про ме ну у истом ро ку ре ги стру је 
у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји;

5) дру штво не до ста ви над ле жном ре ги стру го ди шње фи нан сиј ске из ве шта је до 
кра ја по слов не го ди не за прет ход ну по слов ну го ди ну, од но сно ако не до ста ви по чет ни 
ли кви да ци о ни би ланс у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ра чу но вод ство и ре ви зи ја;

6) је прав но сна жном пре су дом утвр ђе на ни шта вост ре ги стра ци је осни ва ња дру штва 
у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји или ни шта вост осни вач ког ак та дру штва у скла ду 
са чла ном 14. овог за ко на;

7) је прав но сна жном пре су дом на ло жен пре ста нак дру штва у скла ду са чла ном 
469. овог за ко на, а дру штво у ро ку од 30 да на од да на прав но сна жно сти пре су де не от
поч не ли кви да ци ју;

8) дру штво оста не без за кон ског за ступ ни ка, а не ре ги стру је но вог у ро ку од три 
ме се ца од да на бри са ња за кон ског за ступ ни ка из ре ги стра при вред них су бје ка та;

9) дру штво у ли кви да ци ји оста не без ли кви да ци о ног управ ни ка, а не ре ги стру је 
но вог у ро ку од три ме се ца од да на бри са ња ли кви да ци о ног управ ни ка из ре ги стра 
при вред них су бје ка та;

10) усво је ни по чет ни ли кви да ци о ни из ве штај не бу де до ста вљен ре ги стру при вред
них су бје ка та у скла ду са чла ном 536. став 6. овог за ко на;

11) у дру гим слу ча је ви ма пред ви ђе ним за ко ном. 

По кре та ње по ступ ка при нуд не ли кви да ци је 

Члан 547.
У слу ча је ви ма из чла на 546. овог за ко на ре ги стра тор ко ји во ди ре ги стар при вред них 

су бје ка та по слу жбе ној ду жно сти пре во ди дру штво у ста тус „у при нуд ној ли кви да ци ји“ 
и исто вре ме но об ја вљу је оглас о при нуд ној ли кви да ци ји на ин тер нет стра ни ци ре ги стра 
при вред них су бје ка та у не пре кид ном тра ја њу од шест ме се ци.

Оглас из ста ва 1. овог чла на са др жи:
1) дан об ја ве огла са;
2) по слов но име и ма тич ни број дру штва;
3) раз лог при нуд не ли кви да ци је;
4) оба ве ште ње по ве ри о ци ма да у ро ку од шест ме се ци од да на об ја ве огла са мо гу 

под не ти пред лог за по кре та ње сте ча ја над ле жном су ду у скла ду са за ко ном ко јим се 
уре ђу је сте чај.

Над дру штвом у при нуд ној ли кви да ци ји мо же се отво ри ти сте чај у слу ча ју по сто
ја ња сте чај ног раз ло га у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је сте чај.

Ако ре ги стар при вред них су бје ка та у ро ку од го ди ну да на од да на об ја ве огла са из 
ста ва 1. овог чла на не при ми ре ше ње над ле жног су да о отва ра њу сте ча ја над дру штвом 
у при нуд ној ли кви да ци ји, ре ги стра тор ко ји во ди ре ги стар при вред них су бје ка та по слу
жбе ној ду жно сти бри ше дру штво из ре ги стра. 
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По сле ди це бри са ња дру штва из ре ги стра у слу ча ју при нуд не ли кви да ци је 

Члан 548.
Имо ви на бри са ног дру штва по ста је имо ви на чла но ва дру штва у сра зме ри са њи

хо вим уде ли ма у ка пи та лу дру штва, а у слу ча ју ор тач ког дру штва ко је не ма ка пи тал 
рас по де љу је се на јед на ке де ло ве из ме ђу ор та ка.

Чла но ви дру штва сво је од но се у по гле ду имо ви не из ста ва 1. овог чла на уре ђу ју 
уго во ром, при че му сва ки члан дру штва мо же тра жи ти да над ле жни суд у ван пар нич ном 
по ступ ку из вр ши по де лу те имо ви не.

На кон бри са ња дру штва из ре ги стра при вред них су бје ка та, чла но ви бри са ног дру
штва од го ва ра ју за оба ве зе дру штва у скла ду са од ред ба ма чла на 545. овог за ко на о 
од го вор но сти чла но ва дру штва у слу ча ју ли кви да ци је.

Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, кон трол ни члан дру штва с огра ни че ном од го вор
но шћу и кон трол ни ак ци о нар ак ци о нар ског дру штва од го ва ра нео гра ни че но со ли дар но 
за оба ве зе дру штва и на кон бри са ња дру штва из ре ги стра.

По тра жи ва ња по ве ри ла ца дру штва пре ма чла но ви ма дру штва из ста ва 4. овог чла на 
за ста ре ва ју у ро ку од три го ди не од да на бри са ња дру штва из ре ги стра. 

ДЕО ДЕ СЕ ТИ

ПО ВЕ ЗИ ВА ЊЕ ПРИ ВРЕД НИХ ДРУ ШТА ВА 

1. Основ на пра ви ла 

На чи ни по ве зи ва ња дру шта ва 

Члан 549.
Дру штва се мо гу по ве зи ва ти пу тем:
1) уче шћа у основ ном ка пи та лу или ор тач ким уде ли ма (дру штва по ве за на ка пи

та лом);
2) уго во ра (дру штва по ве за на уго во ром);
3) ка пи та ла и уго во ра (ме шо ви то по ве за на дру штва).
За бра ње но је по ве зи ва ње при вред них дру шта ва су прот но про пи си ма ко ји ма се 

уре ђу је за шти та кон ку рен ци је.

Вр сте по ве за них дру шта ва

Члан 550.
При вред на дру штва по ве зи ва њем у сми слу чла на 549. овог за ко на фор ми ра ју:
1) гру пу дру шта ва (кон церн);
2) хол динг;
3) дру штва са уза јам ним уче шћем у ка пи та лу. 

Гру па дру шта ва 

Члан 551.
Гру па дру шта ва по сто ји ка да кон трол но дру штво по ред упра вља ња за ви сним дру

штви ма оба вља и дру ге де лат но сти.



178

ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Гру пу дру шта ва чи не:
1) кон трол но дру штво и јед но или ви ше кон тро ли са них дру шта ва ко ји ма упра вља 

кон трол но дру штво (фак тич ка гру па) или
2) кон трол но дру штво и јед но или ви ше кон тро ли са них дру шта ва ко ја су за кљу чи ла 

уго вор о кон тро ли и упра вља њу (уго вор на гру па) или
3) дру штва ко ја ни су у ме ђу соб но за ви сном по ло жа ју, а ко ји ма се упра вља на је

дин ствен на чин (гру па са од но си ма рав но прав но сти). 

Хол динг дру штво 

Члан 552.
Хол динг дру штво је дру штво ко је кон тро ли ше јед но или ви ше дру шта ва и ко је за 

ис кљу чи ву де лат ност има упра вља ње и фи нан си ра ње тих дру шта ва. 

Дру штва са уза јам ним уче шћем у ка пи та лу 

Члан 553.
Дру штва са уза јам ним уче шћем у ка пи та лу су дру штва од ко јих сва ко од тих дру

шта ва по се ду је зна чај но уче шће у ка пи та лу дру гог дру штва. 

2. Уго во ри о кон тро ли и упра вља њу 

2.1. По јам, за кљу че ње, из ме не и пре ста нак 

По јам 
Члан 554.

Уго вор о кон тро ли и упра вља њу је уго вор ко јим дру штво по ве ра ва упра вља ње и 
во ђе ње по сло ва дру гом дру штву.

Ако дру штва ко ја чи не гру пу са од но си ма рав но прав но сти у сми слу чла на 551. став 
2. тач ка 3) овог за ко на за кљу че уго вор ко јим се ус по ста вља упра вља ње на је дин ствен 
на чин, та кав уго вор се не сма тра уго во ром о кон тро ли и упра вља њу у сми слу овог за ко на. 

За кљу че ње уго во ра 
Члан 555.

Уго вор о кон тро ли и упра вља њу за кљу чу је се у пи са ној фор ми и мо ра би ти одо брен 
од стра не скуп шти не сва ког дру штва ко је га је за кљу чи ло тро че твр тин ском ве ћи ном 
гла со ва при сут них ак ци о на ра, ако ста ту том ни је од ре ђе на ве ћа ве ћи на.

У слу ча ју ор тач ког или ко ман дит ног дру штва, уго вор о кон тро ли и упра вља њу 
одо бра ва ју сви ор та ци, од но сно ком пле мен та ри, ако осни вач ким ак том ни је дру га чи је 
од ре ђе но.

Од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, 
са ста вља ју из ве штај за скуп шти ну при ли ком под но ше ња уго во ра о кон тро ли и упра
вља њу на одо бре ње скуп шти ни, у ко ме мо ра ју на ве сти и фи нан сиј ске по дат ке и по дат ке 
о по сло ва њу дру шта ва са ко ји ма уго вор тре ба да бу де за кљу чен.

У из ве шта ју из ста ва 3. овог чла на обра зла жу се прав ни и еко ном ски раз ло зи за 
за кљу че ње уго во ра и ње гов са др жај, укљу чу ју ћи и из нос на кна де за упра вља ње, од но
сно на чин ње ног од ре ђи ва ња.
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Из ве штај из ста ва 3. овог чла на мо же би ти са ста вљен као за јед нич ки из ве штај за 
сва дру штва ко ја за кљу чу ју уго вор.

Уго вор о кон тро ли и упра вља њу ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји 
и не мо же сту пи ти на сна гу пре да на ре ги стра ци је.

Оглас о за кљу че њу уго во ра о кон тро ли и упра вља њу об ја вљу је се на ин тер нет 
стра ни ци ре ги стра при вред них су бје ка та да ном ре ги стра ци је тог уго во ра, у тра ја њу од 
нај ма ње 90 да на од да на об ја вљи ва ња. 

Из ме на и пре ста нак уго во ра 
Члан 556.

Уго вор о кон тро ли и упра вља њу ме ња се по по ступ ку по ко јем је и за кљу чен.
Ако дру га чи је ни је уго во ре но, а уго вор о кон тро ли и упра вља њу је за кљу чен на 

нео д ре ђе но вре ме, сва ка од уго вор них стра на има пра во да уго вор рас ки не са мо са 
да ном за вр шет ка по слов не го ди не или дру гог уго во ре ног об ра чун ског пе ри о да, оба
ве ште њем о рас ки ду ко је је у оба ве зи да свим оста лим уго вор ним стра на ма до ста ви у 
пи са ној фор ми нај ма ње 30 да на пре ис те ка по слов не го ди не, од но сно дру гог уго во ре ног 
об ра чун ског пе ри о да.

Пре ста нак уго во ра о кон тро ли и упра вља њу по би ло ком осно ву ре ги стру је се у 
скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји, и об ја вљу је се на на чин из чла на 555. став 7. овог 
за ко на.

Оглас из ста ва 3. овог чла на мо ра са др жа ти и оба ве ште ње по ве ри о ци ма о њи хо
вом пра ву да од кон трол ног дру штва зах те ва ју од го ва ра ју ћу за шти ту у по гле ду на пла те 
сво јих по тра жи ва ња пре ма кон тро ли са ном дру штву. 

2.2. Пра ва, оба ве зе и од го вор но сти из уго во ра о кон тро ли и упра вља њу 

Оба ве зу ју ћа упут ства 
Члан 557.

У слу ча ју по сто ја ња уго во ра о кон тро ли и упра вља њу, кон трол но дру штво има 
пра во да да је оба ве зу ју ћа упут ства за ви сном дру штву о на чи ну во ђе ња по сло ва, ру ко
во де ћи се ин те ре си ма гру пе.

Ако је за спро во ђе ње од ре ђе ног упут ства из ста ва 1. овог чла на по треб на од лу ка 
или одо бре ње од бо ра ди рек то ра кон тро ли са ног дру штва, од но сно над зор ног од бо ра 
ако је упра вља ње за ви сним дру штвом дво дом но, а та од лу ка или одо бре ње ни су да ти у 
ра зум ном ро ку, ди рек тор, од но сно из вр шни од бор кон тро ли са ног дру штва ду жан је да 
о то ме оба ве сти кон трол но дру штво без од ла га ња, ако дру га чи је ни је пред ви ђе но уго
во ром о упра вља њу и кон тро ли.

У слу ча ју из ста ва 2. овог чла на, упут ство мо же би ти по но вље но са мо уз са гла сност 
од бо ра ди рек то ра кон трол ног дру штва, од но сно над зор ног од бо ра ако је упра вља ње 
кон трол ним дру штвом дво дом но. 

Од го вор ност ди рек то ра кон трол ног дру штва 
Члан 558.

Ди рек то ри кон трол ног дру штва ду жни су да упут ства кон тро ли са ном дру штву из 
чла на 557. овог за ко на да ју са па жњом до брог при вред ни ка, при че му се од ред бе чл. 63. 
до 80. овог за ко на о по себ ним ду жно сти ма ди рек то ра сход но при ме њу ју на ди рек то ре 
кон трол ног дру штва и у од но су на кон тро ли са но дру штво.
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Ис кљу че ње од го вор но сти ди рек то ра кон тро ли са ног дру штва 

Члан 559.
Ди рек то ри, од но сно чла но ви над зор ног од бо ра не од го ва ра ју за ште ту ко ја је на

ста ла као по сле ди ца по вре де по себ них ду жно сти пре ма дру штву из чл. 63. до 80. овог 
за ко на ако су по сту па ли по упут стви ма из чла на 557. овог за ко на. 

Од го вор ност кон трол ног дру штва 

Члан 560.
Кон трол но дру штво од го ва ра за ште ту ко ју је пре тр пе ло кон тро ли са но дру штво 

услед по сту па ња по оба ве зу ју ћим упут стви ма из чла на 557. став 1. овог за ко на. 

2.3. За шти та ак ци о на ра и по ве ри ла ца кон тро ли са ног дру штва 

Ис пла та на кна де 

Члан 561.
На кна да по осно ву уго во ра о кон тро ли и упра вља њу не мо же се ис пла ти ти ако је 

кон тро ли са но дру штво по сло ва ло са гу бит ком.
У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, на кна да за пе ри од то ком ко јег је кон тро ли са но 

дру штво по сло ва ло са гу бит ком мо же се ис пла ти ти у го ди ни ка да је кон тро ли са но дру
штво оства ри ло до бит. 

На по тра жи ва ње на кна де из ста ва 1. овог чла на не об ра чу на ва се ка ма та. 

При ме ре на на кна да спољ ним ак ци о на ри ма 

Члан 562.
Спољ ни ак ци о нар у сми слу овог за ко на је сва ки ак ци о нар кон тро ли са ног дру штва 

ко ји ни је кон трол но дру штво, ни ти је ак ци о нар кон трол ног дру штва.
Уго во ром о кон тро ли и упра вља њу мо ра се од ре ди ти при ме ре на на кна да по ак ци ји 

ко ју је кон трол но дру штво ду жно да пла ћа спољ ним ак ци о на ри ма на го ди шњем ни воу.
На кна да из ста ва 2. овог чла на од ре ђу је се пре ма про це ни бу ду ће про сеч не оче ки

ва не ди ви ден де по ак ци ји за на ред не три по слов не го ди не, ко ју би дру штво ис пла ти ло 
ка да не би био за кљу чен уго вор о кон тро ли и упра вља њу, а нај ма ње у ви си ни про сеч не 
ди ви ден де по ак ци ји за прет ход не три по слов не го ди не.

Ако је кон трол но дру штво је ди ни ак ци о нар под ре ђе ног дру штва уго во ром о кон
тро ли и упра вља њу не пред ви ђа се на кна да из ста ва 2. овог чла на.

За из ме не или пре ста нак уго во ра о кон тро ли и упра вља њу ко јим се ме ња на кна да 
ма њин ским ак ци о на ри ма нео п ход на је са гла сност тих ак ци о на ра ко ју они да ју као по
себ на кла са ак ци ја. 

Ис пи ти ва ње при ме ре но сти на кна де од стра не су да 

Члан 563.
Спољ ни ак ци о нар под ре ђе ног дру штва мо же у ро ку од три ме се ца од да на ре ги

стра ци је уго во ра о кон тро ли и упра вља њу, од но сно ње го вих из ме на, у скла ду са за ко ном 
о ре ги стра ци ји тра жи ти да над ле жни суд у ван пар нич ном по ступ ку од ре ди при ме ре ну 
на кна ду ако сма тра да је на кна да од ре ђе на уго во ром не при ме ре на.
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Ако суд по сту па ју ћи по зах те ву из ста ва 1. овог чла на од ре ди на кна ду у ви шем из
но су од уго во ре не, кон трол но дру штво има пра во на рас кид уго во ра о кон тро ли и упра
вља њу у ро ку од три ме се ца од да на прав но сна жно сти од лу ке су да, без от ка зног ро ка. 

Пра во на про да ју ак ци ја 

Члан 564.
Уго вор о кон тро ли и упра вља њу мо ра пред ви ђа ти пра во спољ них ак ци о на ра да 

сво је ак ци је про да ју кон трол ном дру штву по це ни ко ја од го ва ра тр жи шној вред но сти 
ак ци ја утвр ђе ној у скла ду са чла ном 57. овог за ко на.

Уме сто ис пла те це не из ста ва 1. овог чла на, уго вор о кон тро ли и упра вља њу мо же 
пред ви де ти пра во на за ме ну ак ци ја за ак ци је кон трол ног дру штва, у сра зме ри ко ја је 
од ре ђе на уго во ром.

Сра зме ра из ста ва 2. овог чла на мо ра од го ва ра ти сра зме ри у ко јој би се вр ши ла за
ме на ак ци ја кон тро ли са ног дру штва за ак ци је кон трол ног дру штва у слу ча ју при па ја ња 
кон тро ли са ног дру штва кон трол ном дру штву.

У слу ча ју из ста ва 2. овог чла на мо же се пред ви де ти и до пла та у нов цу спољ ним 
ак ци о на ри ма, на ко ју се при ме њу ју од ред бе о до пла ти у нов цу код ста ту сних про ме на.

Уго вор о кон тро ли и упра вља њу ко ји не пред ви ђа пра во из ста ва 1. овог чла на или 
не од ре ђу је це ну из ста ва 1. овог чла на ни штав је. 

Ис пи ти ва ње при ме ре но сти це не од стра не су да 

Члан 565.
Спољ ни ак ци о нар ко ји сма тра да це на из чла на 564. став 1. овог за ко на или сра

зме ра из чла на 564. став 2. овог за ко на ни је при ме ре на мо же у ро ку од три ме се ца од 
да на ре ги стра ци је уго во ра о кон тро ли и упра вља њу, од но сно ње го вих из ме на, у скла ду 
са за ко ном о ре ги стра ци ји тра жи ти да над ле жни суд у ван пар нич ном по ступ ку од ре ди 
при ме ре ну це ну, од но сно сра зме ру.

Ако суд по зах те ву спољ ног ак ци о на ра од ре ди ви шу це ну или по вољ ни ју сра зме ру 
за спољ не ак ци о на ре, дру штво је у оба ве зи да од лу ку су да од мах по прав но сна жно сти 
об ја ви на сво јој ин тер нет стра ни ци и да је до ста ви ре ги стру при вред них су бје ка та ра ди 
об ја вљи ва ња на ин тер нет стра ни ци тог ре ги стра.

Од лу ка су да из ста ва 2. овог чла на оба ве зу је дру штво у од но су на све спољ не ак
ци о на ре. 

За шти та по ве ри ла ца 

Члан 566.
Ако уго вор о кон тро ли и упра вља њу пре ста не да ва жи, кон трол но дру штво је у 

оба ве зи да по ве ри о цу кон тро ли са ног дру штва на ње гов пи са ни зах тев под нет у ро ку од 
шест ме се ци по пре стан ку ва жно сти тог уго во ра пру жи од го ва ра ју ћу за шти ту за на пла ту 
ње го вих по тра жи ва ња ко ја су на ста ла пре ре ги стра ци је пре стан ка ва жно сти тог уго во ра 
у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.

Пра во на од го ва ра ју ћу за шти ту не ма ју по ве ри о ци кон тро ли са ног дру штва чи ја су 
по тра жи ва ња обез бе ђе на или ко ја би у слу ча ју сте ча ја кон тро ли са ног дру штва би ла у 
пр вом или дру гом ис плат ном ре ду у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је сте чај. 
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ДЕО ЈЕ ДА НА Е СТИ

ОГРА НАК ПРИ ВРЕД НОГ ДРУ ШТВА И ПРЕД СТАВ НИ ШТВО СТРА НОГ 
ПРИ ВРЕД НОГ ДРУ ШТВА 

1. Огра нак при вред ног дру штва 

По јам огран ка 

Члан 567.
Огра нак при вред ног дру штва (у да љем тек сту: огра нак) је из дво је ни ор га ни за ци о ни 

део при вред ног дру штва пре ко ко га дру штво оба вља де лат ност у скла ду са за ко ном.
Огра нак не ма свој ство прав ног ли ца, а у прав ном про ме ту исту па у име и за ра чун 

при вред ног дру штва.
При вред но дру штво нео гра ни че но од го ва ра за оба ве зе пре ма тре ћим ли ци ма ко је 

на ста ну у по сло ва њу ње го вог огран ка. 

Обра зо ва ње огран ка 

Члан 568.
Огра нак се обра зу је од лу ком ко ју до но си скуп шти на, од но сно ор та ци или ком пле

мен та ри, ако осни вач ким ак том, од но сно ста ту том ни је дру га чи је од ре ђе но.
Од лу ка из ста ва 1. овог чла на са др жи на ро чи то: 
1) по слов но име и ма тич ни број дру штва; 
2) адре су огран ка; 
3) пре те жну де лат ност огран ка, ко ја се мо же раз ли ко ва ти од пре те жне де лат но сти 

дру штва;
4) лич но име, од но сно по слов но име за ступ ни ка огран ка и обим овла шће ња за

ступ ни ка, ако је за ступ ник огран ка раз ли чит од за ступ ни ка дру штва. 

Ре ги стра ци ја огран ка 

Члан 569. 
Огра нак мо же би ти ре ги стро ван у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на оба ве зно се ре ги стру је:
1) огра нак до ма ћег при вред ног дру штва, ако има за ступ ни ка раз ли чи тог од за ступ

ни ка дру штва или је то про пи са но по себ ним за ко ном као услов за оба вља ње де лат но сти;
2) огра нак стра ног при вред ног дру штва.
Ако је огра нак ре ги стро ван у скла ду са ст. 1. или 2. овог чла на, ре ги стру ју се по

да ци о огран ку, про ме не тих по да та ка и пре ста нак тог огран ка, у скла ду са за ко ном о 
ре ги стра ци ји. 

Деј ство ре ги стра ци је за ступ ни ка огран ка 

Члан 570. 
Ако је за ступ ник огран ка ре ги стро ван у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји, то ли це 

сма тра се за ступ ни ком це лог при вред ног дру штва и на пи та ња у ве зи са деј ством огра
ни че ња овла шће ња за за сту па ње пре ма тре ћим ли ци ма сход но се при ме њу ју од ред бе 
чла на 33. овог за ко на. 
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Упо тре ба по слов ног име на и дру гих по да та ка 

Члан 571. 
У прав ном про ме ту огра нак на сту па под по слов ним име ном дру штва, уз на во ђе ње:
1) да је реч о огран ку;
2) адре се огран ка, ако се раз ли ку је од адре се се ди шта дру штва;
3) на зи ва огран ка, ако га има.
На упо тре бу по слов ног име на и дру гих по да та ка у до ку мен ти ма огран ка сход но 

се при ме њу ју од ред бе из чла на 25. овог за ко на ко је се од но се на упо тре бу по слов ног 
име на и дру гих по да та ка у до ку мен ти ма дру штва. 

Пре ста нак огран ка 

Члан 572. 
Огра нак пре ста је:
1) од лу ком ко ју до но си скуп шти на, од но сно ор та ци или ком пле мен та ри, ако осни

вач ким ак том, од но сно ста ту том ни је дру га чи је од ре ђе но;
2) пре стан ком по сто ја ња при вред ног дру штва у чи јем је са ста ву. 

Спе ци фич ност у ве зи са огран ком стра ног при вред ног дру штва 

Члан 573.
Огра нак стра ног при вред ног дру штва је ње гов из дво је ни ор га ни за ци о ни део пре ко 

ко га то дру штво оба вља де лат ност у Ре пу бли ци Ср би ји у скла ду са за ко ном.
На де лат но сти огран ка стра ног при вред ног дру штва сход но се при ме њу ју од ред бе 

чла на 4. овог за ко на.
Од лу ка о обра зо ва њу огран ка из ста ва 1. овог чла на са др жи на ро чи то: 
1) на зив и адре су огран ка;
2) пре те жну де лат ност огран ка;
3) лич но име, од но сно по слов но име за ступ ни ка огран ка и обим овла шће ња за

ступ ни ка;
4) на зив и се ди ште ре ги стра у ком је осни вач огран ка ре ги стро ван;
5) на зив, прав ну фор му и се ди ште осни ва ча огран ка; 
6) ма тич ни/ре ги стар ски број осни ва ча огран ка; 
7) лич но име, од но сно по слов но име за ступ ни ка осни ва ча огран ка;
8) по да так о ре ги стро ва ном ка пи та лу осни ва ча, ако се пре ма пра ву др жа ве у ко јој 

је ре ги стро ван осни вач та кав по да так ре ги стру је.
При ли ком ре ги стра ци је огран ка из ста ва 1. овог чла на ре ги стру ју се по да ци из ста ва 

2. овог чла на, а у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји ре ги стру ју се и:
1) про ме не по да та ка из ста ва 2. овог чла на;
2) фи нан сиј ски из ве шта ји осни ва ча ко ји су са ста вље ни, под врг ну ти ре ви зи ји и 

обе ло да ње ни на осно ву пра ва др жа ве по ко јем осни вач има ту оба ве зу. 
3) пре ста нак огран ка. 
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2. Пред став ни штво стра ног при вред ног дру штва 

По јам пред став ни штва стра ног при вред ног дру штва 

Члан 574.
Пред став ни штво стра ног при вред ног дру штва (у да љем тек сту: пред став ни штво) 

је ње гов из дво јен ор га ни за ци о ни део ко ји мо же оба вља ти прет ход не и при прем не рад ње 
у ци љу за кљу че ња прав ног по сла тог дру штва. 

Пред став ни штво не ма свој ство прав ног ли ца.
Пред став ни штво мо же за кљу чи ва ти са мо прав не по сло ве у ве зи свог те ку ћег по

сло ва ња.
Стра но при вред но дру штво од го ва ра за оба ве зе пре ма тре ћим ли ци ма ко је на ста ну 

у по сло ва њу ње го вог пред став ни штва. 

Обра зо ва ње пред став ни штва 

Члан 575.
Пред став ни штво се обра зу је од лу ком над ле жног ор га на стра ног при вред ног дру

штва.
Од лу ка из ста ва 1. овог чла на оба ве зно са др жи: 
1) на зив и се ди ште ре ги стра у ком је осни вач пред став ни штва ре ги стро ван;
2) на зив, прав ну фор му и се ди ште осни ва ча пред став ни штва; 
3) ма тич ни/ре ги стар ски број осни ва ча пред став ни штва; 
4) лич но име, од но сно по слов но име за ступ ни ка осни ва ча пред став ни штва;
5) адре су пред став ни штва; 
6) лич но име, од но сно по слов но име за ступ ни ка пред став ни штва. 

Пре ста нак пред став ни штва 

Члан 576.
Пред став ни штво пре ста је:
1) од лу ком о пре стан ку пред став ни штва;
2) пре стан ком по сто ја ња осни ва ча пред став ни штва. 

Ре ги стра ци ја пред став ни штва 

Члан 577.
Пред став ни штво се оба ве зно ре ги стру је у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 
При ли ком ре ги стра ци је пред став ни штва ре ги стру ју се по да ци из чла на 575. став 

2. овог за ко на, а у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји ре ги стру је се и:
1) про ме не по да та ка из чла на 575. став 2. овог за ко на; 
2) пре ста нак пред став ни штва. 
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ДЕО ДВА НА Е СТИ

ПО СЛОВ НА УДРУ ЖЕ ЊА 

По слов но удру же ње 

Члан 578. 
По слов но удру же ње је прав но ли це ко је осни ва ју два или ви ше при вред них дру

шта ва или пред у зет ни ка, ра ди по сти за ња за јед нич ких ин те ре са. 
По слов но удру же ње не мо же оба вља ти де лат ност ра ди сти ца ња до би ти, већ са мо 

ра ди по сти за ња за јед нич ких ин те ре са сво јих чла но ва.
Прав на фор ма по слов ног удру же ња се у по слов ном име ну озна ча ва са: „по слов но 

удру же ње“ или „п.у.“ или „пу“.
По слов но удру же ње сти че свој ство прав ног ли ца ре ги стра ци јом у скла ду са за ко

ном о ре ги стра ци ји. 

Осни вач ки акт по слов ног удру же ња 

Члан 579.
Осни вач ки акт по слов ног удру же ња је уго вор ко ји пот пи су ју сви чла но ви чи ји се 

пот пи си ове ра ва ју у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ове ра пот пи са.
Осни вач ки акт по слов ног удру же ња са др жи на ро чи то:
1) по слов но име, се ди ште и ма тич ни/ре ги стар ски број чла но ва по слов ног удру же ња;
2) по слов но име и се ди ште по слов ног удру же ња;
3) циљ осни ва ња по слов ног удру же ња;
4) де лат ност по слов ног удру же ња;
5) од ре ђи ва ње ор га на по слов ног удру же ња и њи хо вих над ле жно сти;
6) вре ме тра ја ња по слов ног удру же ња;
7) оба ве зе чла но ва по слов ног удру же ња;
8) при сту па ње, исту па ње и ис кљу че ње чла но ва. 
За оба ве зе у прав ном про ме ту по слов но удру же ње од го ва ра це ло куп ном сво јом 

имо ви ном, а чла но ви на на чин од ре ђен осни вач ким ак том.
Сви чла но ви по слов ног удру же ња има ју јед на ка пра ва и оба ве зе, осим ако је осни

вач ким ак том дру га чи је од ре ђе но.
По слов но удру же ње не мо же про ме ни ти прав ну фор му у фор му при вред ног дру

штва. 

При ме на од ре да ба о дру штву с огра ни че ном од го вор но шћу 

Члан 580.
На по слов но удру же ње сход но се при ме њу ју од ред бе овог за ко на о дру штву с огра

ни че ном од го вор но шћу, ако овим за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но. 
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ДЕО ТРИ НА Е СТИ

КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ 

ГЛА ВА I

КРИ ВИЧ НА ДЕ ЛА 

Да ва ње из ја ве не и сти ни тог са др жа ја 

Члан 581.
За кон ски за ступ ник дру штва или члан ор га на дру штва, као и ли кви да ци о ни управ

ник, овла шће ни суд ски ве штак, ре ви зор или дру го струч но ли це ко је да пи са ну из ја ву 
не и сти ни тог са др жа ја, ко ја је про пи са на овим за ко ном као услов за спро во ђе ње кон
крет ног по ступ ка, са на ме ром да тај по сту пак за поч не и/или спро ве де и/или окон ча или 
као услов за сту па ње на сна гу или спро во ђе ње од лу ке дру штва, ка зни ће се за тво ром од 
шест ме се ци до пет го ди на и нов ча ном ка зном.

Ако је де ло из ста ва 1. овог чла на из вр шио у на ме ри да оште ти по ве ри о це дру
штва или чла но ве дру штва, а из нос за ко ји су оште ће на та ли ца пре ла зи де сет ми ли о на 
ди на ра, учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од јед не до де сет го ди на и нов ча ном ка зном.

Уз ка зну за тво ра суд мо же учи ни о цу из ре ћи за бра ну оба вља ња функ ци је, од но сно 
по зи ва у скла ду са Кри вич ним за ко ни ком. 

За кљу че ње прав ног по сла или пред у зи ма ње рад ње у слу ча ју по сто ја ња  
лич ног ин те ре са 

Члан 582.
Ако ли це из чла на 61. овог за ко на, ко је има по себ ну ду жност пре ма дру штву не при

ја ви дру штву прав ни по сао или рад њу у ко јој има лич ни ин те рес, од но сно од тог дру штва 
не при ба ви одо бре ње прав ног по сла или рад ње у слу ча ју по сто ја ња лич ног ин те ре са 
из чла на 66. овог за ко на, у на ме ри да то дру штво за кљу чи уго вор или пре ду зме рад њу 
у ко јој ће пре тр пе ти ште ту, ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до јед не го ди не.

Ако је услед из вр ше ња де ла из ста ва 1. овог чла на дру штво пре тр пе ло ште ту ко ја 
пре ла зи из нос од де сет ми ли о на ди на ра, учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од шест ме
се ци до пет го ди на и нов ча ном ка зном.

Уз ка зну за тво ра суд мо же учи ни о цу из ре ћи за бра ну оба вља ња функ ци је, од но сно 
по зи ва у скла ду са Кри вич ним за ко ни ком. 

По вре да ду жно сти из бе га ва ња су ко ба ин те ре са 

Члан 583.
Ако ли це из чла на 61. овог за ко на, ко је има по себ ну ду жност пре ма дру штву, по

вре ди ду жност из бе га ва ња су ко ба ин те ре са из чла на 69. овог за ко на, у на ме ри при ба
вља ња за се бе или дру го га имо вин ске ко ри сти, ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром 
до јед не го ди не.

Ако је услед из вр ше ња де ла из ста ва 1. овог чла на дру штво пре тр пе ло ште ту ко ја 
пре ла зи из нос од де сет ми ли о на ди на ра, учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од шест ме
се ци до пет го ди на и нов ча ном ка зном.
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Уз ка зну за тво ра суд мо же учи ни о цу из ре ћи за бра ну оба вља ња функ ци је, од но сно 
по зи ва у скла ду са Кри вич ним за ко ни ком. 

По вре да ду жно сти за ступ ни ка да по сту па у скла ду са огра ни че њи ма  
овла шће ња за за сту па ње 

Члан 584.
Ако за ступ ник дру штва по вре ди ду жност по сту па ња у скла ду са огра ни че њи ма 

сво јих овла шће ња, ко ја су утвр ђе на ак ти ма дру штва или од лу ка ма над ле жних ор га на 
дру штва из чла на 33. став 1. овог за ко на, ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до 
јед не го ди не.

Ако је услед из вр ше ња де ла из ста ва 1. овог чла на дру штво пре тр пе ло ште ту ко ја 
пре ла зи из нос од де сет ми ли о на ди на ра, учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од шест ме
се ци до пет го ди на и нов ча ном ка зном.

Уз ка зну за тво ра суд мо же учи ни о цу из ре ћи за бра ну оба вља ња функ ци је, од но сно 
по зи ва у скла ду са Кри вич ним за ко ни ком. 

ГЛА ВА II

ПРИ ВРЕД НИ ПРЕ СТУ ПИ 

При вред ни пре сту пи при вред ног дру штва и од го вор ног ли ца 

Члан 585.
Нов ча ном ка зном од 100.000 до 1.000.000 ди на ра ка зни ће се за при вред ни пре ступ 

при вред но дру штво ако:
1) оба вља де лат ност без прет ход ног одо бре ња, са гла сно сти или дру гог ак та над

ле жног ор га на, ако је исто као услов за оба вља ње те де лат но сти про пи са но по себ ним 
за ко ном (члан 4. став 2. овог за ко на);

2) у по сло ва њу по слов но име и дру ге оба ве зне по дат ке не упо тре бља ва у скла ду са 
чла ном 25. овог за ко на или по слу је под по слов ним име ном под ко јим кр ши огра ни че ња 
из чла на 27. став 1. овог за ко на;

3) не сма њи основ ни ка пи тал ка да из го ди шњег фи нан сиј ског из ве шта ја про из и ла зи 
да је услед гу бит ка не то имо ви на дру штва па ла ис под вред но сти тог основ ног ка пи та ла 
(чл. 148. и 315. овог за ко на); 

4) пру жа фи нан сиј ску по др шку за сти ца ње сво јих уде ла или ак ци ја (члан 154. став 
1. и члан 279. овог за ко на); 

5) вр ши пла ћа ња чла но ви ма су прот но од ред ба ма о огра ни че њу пла ћа ња (чл. 184. 
и 275. овог за ко на);

6) ако не оту ђи, по ни шти или рас по де ли соп стве не ак ци је у скла ду са оба ве зом 
оту ђе ња соп стве них ак ци ја (члан 287. овог за ко на);

7) не др жи и не чу ва ак та и до ку мен та у скла ду овим за ко ном (члан 240, члан 348. 
став 7. и члан 464. овог за ко на);

8) сма ње ње ка пи та ла вр ши су прот но од ред ба ма о за шти ти по ве ри ла ца (члан 319. 
овог за ко на);

9) при ли ком ста ту сне про ме не по вре ди за бра ну ства ра ња при вид ног ка пи та ла (члан 
503. овог за ко на);

10) за вре ме ли кви да ци је пред у зи ма но ве по сло ве или чла но ви ма ис пла ћу је ди ви
ден де или рас по де љу је имо ви ну (члан 531. и члан 535. став 3. овог за ко на);
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11) не са ста ви до ку мен те ко је на кон ис пла те по ве ри ла ца тре ба да са ста ви у скла ду 
са чла ном 540. овог за ко на;

12) као кон тро ли са но дру штво ис пла ти, од но сно као кон трол но дру штво при ми 
на кна ду по осно ву уго во ра о кон тро ли и упра вља њу, ако је кон тро ли са но дру штво по
сло ва ло са гу бит ком (члан 561. овог за ко на);

13) не пру жи од го ва ра ју ћу за шти ту по ве ри о цу кон тро ли са ног дру штва, по што му 
је пре ста ло свој ство кон трол ног дру штва, у скла ду са чла ном 566. овог за ко на;

14) се не ускла ди са од ред ба ма овог за ко на или се не ускла ди у про пи са ном ро ку 
у скла ду са овим за ко ном.

За рад ње из ста ва 1. овог чла на, ка зни ће се за при вред ни пре ступ и од го вор но ли це 
у дру штву нов ча ном ка зном од 20.000 до 200.000 ди на ра. 

При вред ни пре сту пи при вред ног дру штва ко је је јав но ак ци о нар ско дру штво  
и од го вор ног ли ца 

Члан 586.
Нов ча ном ка зном од 200.000 до 2.000.000 ди на ра ка зни ће се за при вред ни пре ступ 

при вред но дру штво ко је је јав но ак ци о нар ско дру штво ако:
1) на сту пе из ме ње не окол но сти из чла на 54. овог за ко на, а дру штво не из вр ши но ву 

про це ну вред но сти не нов ча ног уло га у скла ду са чл. 51. до 53. овог за ко на; 
2) од ре ди еми си о ну це ну ак ци ја или по пуст на ту це ну у су прот но сти са чла ном 

260. овог за ко на;
3) од ре ди еми си о ну це ну за мен љи вих об ве зни ца у су прот но сти са чла ном 263. 

овог за ко на;
4) са ак ци о на ри ма ко ји су га осно ва ли, у пе ри о ду од две го ди не од да на ре ги стра

ци је осни ва ња, за кљу чи уго вор у су прот но сти са чла ном 268. овог за ко на;
5) ак ци о на ру ди ви ден ду ис пла ћу је у су прот но сти са чла ном 272. овог за ко на;
6) ак ци о на ру ис пла ћу је при вре ме ну ди ви ден ду у су прот но сти са чла ном 273. овог 

за ко на;
7) ако не вра ти упла ће ни, од но сно уне ти улог нај ка сни је у ро ку од 15 да на од ис

те ка ро ка за упис ак ци ја, у слу ча ју не у спе лог по ве ћа ња ка пи та ла (члан 298. став 5. овог 
за ко на);

8) ако не омо гу ћи да ва ње пу но моћ ја за гла са ње елек трон ским пу тем у скла ду са 
чла ном 344. став 9. овог за ко на;

9) ако не учи ни до ступ ним ак ци о на ри ма ре зул та те гла са ња у скла ду са чла ном 
356. овог за ко на. 

За рад ње из ста ва 1. овог чла на, ка зни ће се за при вред ни пре ступ и од го вор но ли це 
у дру штву нов ча ном ка зном од 40.000 до 400.000 ди на ра. 

ГЛА ВА III

ПРЕ КР ША ЈИ 

Пре кр ша ји фи зич ких ли ца 

Члан 587.
Нов ча ном ка зном од 50.000 до 150.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај фи зич ко 

ли це ако:
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1) у свој ству чла на дру штва зло у по тре би пра во на ин фор ми са ње и при ступ ак ти ма и 
до ку мен ти ма дру штва и исте об ја ви или са оп шти тре ћим ли ци ма (члан 82. овог за ко на);

2) по ну ди или да нов ча ну на кна ду или дру гу ко рист:
(1) ак ци о на ру јав ног ак ци о нар ског дру штва у ци љу при ба вља ња пу но моћ ја за гла

са ње на скуп шти ни тог дру штва;
(2) за то да не ко на скуп шти ни јав ног ак ци о нар ског дру штва гла са или не гла са на 

од ре ђен на чин.
Нов ча ном ка зном од 20.000 до 150.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај фи зич ко 

ли це ако оба вља де лат ност а то не чи ни кроз про пи са не об ли ке оба вља ња при вред не 
де лат но сти, укљу чу ју ћи и при вред но дру штво и пред у зет ни ка; 

Пре кр ша ји пред у зет ни ка 

Члан 588.
Нов ча ном ка зном од 50.000 до 200.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај пред у зет

ник ако:
1) он или ли це ко ја за по шља ва не ис пу ња ва ју усло ве утвр ђе не про пи сом ко јим се 

уре ђу је за шти та ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти;
2) оба вља де лат ност из ме ста ко је ни је ре ги стро ва но у скла ду са за ко ном о ре ги

стра ци ји, осим у слу ча ју ка да је по при ро ди са ме де лат но сти оба вља ње де лат но сти ван 
тог ме ста је ди но мо гу ће или уоби ча је но (члан 87. овог за ко на);

3) не ис так не сво је по слов но име у свом се ди шту, као и на дру гом ме сту оба вља ња 
де лат но сти у скла ду са чла ном 87. став 5. овог за ко на;

4) оба вља де лат ност из ме ста ко је не ис пу ња ва усло ве утвр ђе не про пи сом ко ји 
уре ђу је усло ве за оба вља ње те де лат но сти (члан 87. став 6. овог за ко на);

5) оба вља де лат ност пре ко по сло во ђе ко ји ни је ре ги стро ван у скла ду са за ко ном о 
ре ги стра ци ји или ко ји не ис пу ња ва по себ не усло ве ко ји су про пи са ни у по гле ду лич них 
ква ли фи ка ци ја пред у зет ни ка (члан 89. овог за ко на);

6) ко ри сти рад ли ца ко ја ни су код ње га у рад ном од но су су прот но чла ну 89. ст. 9. 
и 10. овог за ко на.

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на од у зе ће се имо вин ска ко рист оства ре на из вр
ше њем пре кр ша ја, а мо же се из ре ћи и ме ра за бра не оба вља ња де лат но сти у тра ја њу од 
шест ме се ци до го ди ну да на.

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на мо же се на ли цу ме ста на пла ти ти ка зна у из но су 
од 20.000 ди на ра. 

ДЕО ЧЕ ТР НА Е СТИ

ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ 

Оба ве за ускла ђи ва ња ка пи та ла 

Члан 589.
По сто је ћа дру штва ду жна су да свој ка пи тал ускла де са од ред ба ма овог за ко на до 

да на по чет ка при ме не овог за ко на, осим у по гле ду уло га у ра ду и услу га ма ко ји су упи
са ни или упла ће ни до да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Ре ги стра тор ко ји во ди ре ги стар при вред них су бје ка та ће у ро ку од 30 да на од да
на по чет ка при ме не овог за ко на по слу жбе ној ду жно сти основ ни ка пи тал по сто је ћих 
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дру шта ва ко ји је ре ги стро ван у скла ду са За ко ном о ре ги стра ци ји при вред них су бје ка та 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 55/04, 61/05 и 111/09 – др. за кон) ис ка за ти у ди на ри ма по 
зва нич ном сред њем кур су На род не бан ке Ср би је ва же ћем на дан упла те од го ва ра ју ћег 
уло га. 

До дат ни уло зи 

Члан 590.
Ако осни вач ким ак том дру штва ни је дру га чи је од ре ђе но, до дат ни уло зи у по сто је

ћим дру штви ма уго во ре ни или упла ће ни до да на сту па ња на сна гу овог за ко на сма тра ју се 
зај мом и на те уло ге ће се при ме њи ва ти од ред бе овог за ко на ко је уре ђу ју за јам дру штву. 

Оба ве за ускла ђи ва ња по сто је ћих дру шта ва с огра ни че ном од го вор но шћу 

Члан 591.
По сто је ћа дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу ду жна су да сво је ор га не ускла де 

са од ред ба ма овог за ко на до да на по чет ка при ме не овог за ко на.
По сто је ћа дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу ду жна су да из вр ше не про ме не из 

ста ва 1. овог чла на ре ги стру ју у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји у ро ку од три ме се ца 
од да на по чет ка при ме не овог за ко на.

Над по сто је ћим дру штви ма с огра ни че ном од го вор но шћу ко ја не по сту пе у скла ду 
са од ред ба ма ста ва 2. овог чла на ре ги стра тор ко ји во ди ре ги стар при вред них су бје ка та 
по кре ће по сту пак при нуд не ли кви да ци је. 

Оба ве за ускла ђи ва ња по сто је ћих ак ци о нар ских дру шта ва 

Члан 592.
По сто је ћа ак ци о нар ска дру штва ду жна су да свој осни вач ки акт ускла де са од ред

ба ма овог за ко на до да на по чет ка при ме не овог за ко на.
По сто је ћа ак ци о нар ска дру штва ду жна су да свој ста тут ускла де са од ред ба ма овог 

за ко на, до да на по чет ка при ме не овог за ко на, од но сно да у истом ро ку до не су ста тут ако 
га ни су до не ла до да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

По сто је ћа отво ре на и за тво ре на ак ци о нар ска дру штва ускла ђу ју се са од ред ба ма 
овог за ко на ко ји ма се уре ђу ју ак ци о нар ска дру штва, а отво ре на ак ци о нар ска дру штва и 
са од ред ба ма овог за ко на ко ји ма се уре ђу ју јав на ак ци о нар ска дру штва.

По сто је ћа ак ци о нар ска дру штва ду жна су да из вр ше не про ме не из ста ва 1. овог 
чла на ре ги стру ју у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји у ро ку од три ме се ца од да на по
чет ка при ме не овог за ко на.

Над по сто је ћим ак ци о нар ским дру штви ма ко ја не по сту пе у скла ду са од ред ба ма 
ста ва 4. овог чла на ре ги стра тор ко ји во ди ре ги стар при вред них су бје ка та по кре ће по
сту пак при нуд не ли кви да ци је. 

Бри са ни при вред ни су бјек ти 

Члан 593.
Чла но ви, од но сно вла сни ци при вред них су бје ка та ко ји су бри са ни из ре ги стра 

при вред них су бје ка та у скла ду са чла ном 452. став 4. За ко на о при вред ним дру штви ма 
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(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04) да ном сту па ња на сна гу овог за ко на по ста ју су
вла сни ци над имо ви ном тих при вред них су бје ка та, у иде ал ним де ло ви ма ко ји од го ва ра ју 
њи хо вим вла снич ким уде ли ма у основ ном ка пи та лу тих при вред них су бје ка та.

Ли ца из ста ва 1. овог чла на мо гу уго во ром уре ди ти на чин рас по де ле имо ви не из 
ста ва 1. овог чла на, из ме ђу се бе, и на дру га чи ји на чин.

По сто је ћи те ре ти на имо ви ни из ста ва 1. овог чла на оста ју на сна зи.
Ли ца из ста ва 1. овог чла на од го ва ра ју за оба ве зе бри са них су бје ка та из ста ва 1. 

овог чла на до ви си не вред но сти имо ви не ко ја је у скла ду са овим чла ном, од но сно уго
во ром из ста ва 2. овог чла на пре шла у њи хо во вла сни штво. 

По сто је ћи пред у зет ни ци ко ји ни су пре ве де ни из ре ги стра оп штин ских је ди ни ца 
ло кал них са мо у пра ва и по сто је ће ор тач ке рад ње 

Члан 594.
Пред у зет ни ци ко ји ни су пре ве де ни из ре ги стра оп штин ских је ди ни ца ло кал них 

са мо у пра ва у ре ги стар при вред них су бје ка та у скла ду са За ко ном о ре ги стра ци ји при
вред них су бје ка та („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 55/04, 61/05 и 111/09 – др. за кон), да ном 
по чет ка при ме не овог за ко на сма тра ју се бри са ним из ре ги стра у ко ји су упи са ни.

Вла сни ци по сто је ћих ор тач ких рад њи ду жни су да сво ју фор му оба вља ња де лат но
сти про ме не у прав ну фор му при вред ног дру штва про пи са ну овим за ко ном, нај ка сни је 
до 1. мар та 2013. го ди не.

Ако вла сни ци по сто је ћих ор тач ких рад њи ре ги стру при вред них су бје ка та не при ја ве 
про ме ну прав не фор ме у ро ку из ста ва 2. овог чла на, ре ги стра тор ко ји во ди ре ги стар 
при вред них су бје ка та по слу жбе ној ду жно сти ће их пре ве сти у прав ну фор му ор тач ког 
дру штва. 

Из у зе так од при ме не од ре да ба о при нуд ној ли кви да ци ји 

Члан 595.
Од ред бе овог за ко на о при нуд ној ли кви да ци ји не при ме њу ју се на по сту пак при

нуд не ли кви да ци је про пи сан За ко ном о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
38/01, 18/03, 45/05, 123/07 – др. за кон и 30/10). 

По сто је ћа по слов на удру же ња 

Члан 596.
Да ном по чет ка при ме не овог за ко на, по слов на удру же ња ко ја су осно ва на по За

ко ну о пред у зе ћи ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 29/96, 33/96 – ис прав ка, 29/97, 59/98, 
74/99, 9/01 – СУС и 36/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, 125/04 – др. за кон) и пре ве де на у 
ре ги стар при вред них су бје ка та, на ста вља ју да по слу ју по овом за ко ну. 

По слов на удру же ња из ста ва 1. овог чла на ду жна су да сво ја осни вач ка ак та и по
сло ва ње ускла де са од ред ба ма овог за ко на до да на по чет ка при ме не овог за ко на.

По сто је ћа по слов на удру же ња ду жна су да из вр ше не про ме не из ста ва 2. овог чла на 
ре ги стру ју у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји у ро ку од три ме се ца од да на по чет ка 
при ме не овог за ко на.

Над по сто је ћим по слов ним удру же њи ма ко ја не по сту пе у скла ду са од ред ба ма ста ва 
3. овог чла на ре ги стар при вред них су бје ка та по кре ће по сту пак при нуд не ли кви да ци је. 
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Пре ста нак ва же ња по сто је ћих про пи са 

Члан 597.
Да ном по чет ка при ме не овог за ко на пре ста је да ва жи За кон о при вред ним дру

штви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04), осим од ред бе чла на 456. тог за ко на ко ја 
се при ме њу је до окон ча ња при ва ти за ци је по сто је ћих дру штве них пред у зе ћа и при вред
них дру шта ва ко ја по слу ју дру штве ним или др жав ним ка пи та лом.

Да ном по чет ка при ме не овог за ко на пре ста је да ва жи За кон о при ват ним пред у зет
ни ци ма („Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 54/89 и 9/90 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 19/91, 
46/91, 31/93 – УС, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02, 101/05 – др. за кон, 55/04 – др. 
за кон и 61/05 – др. за кон), осим од ре да ба ко је се од но се на ор тач ке рад ње ко је пре ста ју 
да ва же 1. ја ну а ра 2013. го ди не.

Да ном по чет ка при ме не овог за ко на пре ста ју да ва же од ред бе чла на 4. За ко на о 
спољ но тр го вин ском по сло ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, број 36/09). 

Из у зе так од при ме не за ко на ко јим се уре ђу је пар нич ни по сту пак 

Члан 598.
Од да на по чет ка при ме не овог за ко на од ред ба чла на 214. тач ка 5) За ко на о пар нич

ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 125/04 и 111/09) не при ме њу је се у по гле ду 
по сту па ка ли кви да ци је ко ји бу ду по кре ну ти у скла ду са од ред ба ма овог за ко на. 

Рок за до но ше ње под за кон ских ака та 

Члан 599.
Под за кон ски ак ти за спро во ђе ње овог за ко на би ће до не ти у ро ку од три ме се ца од 

да на сту па ња на сна гу овог за ко на. 

Сту па ње на сна гу и по че так при ме не 

Члан 600.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку 

Ре пу бли ке Ср би је“, а при ме њи ва ће се од 1. фе бру а ра 2012. го ди не, осим чла на 344. став 
9. и чла на 586. став 1. тач ка 8) овог за ко на, ко ји ће се при ме њи ва ти од 1. ја ну а ра 2014. 
го ди не. 
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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ 

ДРУШТВИМА2

Члан 1.
У За ко ну о при вред ним дру штви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 36/11), у чла ну 

4. став 1. по сле ре чи: „пре те жну де лат ност“ до да ју се за пе та и ре чи: „ко ја се ре ги стру је 
у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји“.

Члан 2.
У чла ну 9. по сле ста ва 3. до да је се став 4. ко ји гла си:
„Ор та ци, ком пле мен та ри, ко ман ди то ри и чла но ви дру штва с огра ни че ном од го вор

но шћу и по да ци о њи ма, ре ги стру ју се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.“
Члан 3.

У чла ну 21. став 1. по сле ре чи: „по ште“ до да ју се за пе та и ре чи: „ко ја се ре ги стру је 
у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји“.

Члан 4.
У чла ну 86. став 2. ре чи: „и адре су“ бри шу се.
По сле ста ва 4. до да је се но ви став 5. ко ји гла си: 
„По слов но име пред у зет ни ка ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.“
До са да шњи став 5. по ста је став 6.

Члан 5.
У чла ну 87. по сле ста ва 6. до да је се став 7. ко ји гла си:
„Адре са се ди шта пред у зет ни ка ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.“

Члан 6.
На зив из над чла на 148. и члан 148. бри шу се.

Члан 7.
Члан 248. ме ња се и гла си:
„Ак ци је ко је из да је дру штво из да ју се у де ма те ри ја ли зо ва ној фор ми и гла се на 

име, а на ре ги стра ци ју у Цен трал ном ре ги стру, де поу и кли рин гу хар ти ја од вред но сти 
(у да љем тек сту: Цен трал ни ре ги стар) њи хо вог из да ва ња, за ко ни тих има ла ца, пре но са 
ак ци ја, пре но са пра ва из ак ци ја, огра ни че ња пра ва из ак ци ја и упис пра ва тре ћих ли ца 
на ак ци ја ма, при ме њу ју се од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла.

Ак ци ја из ста ва 1. овог чла на је не де љи ва.
Од лу ка о из да ва њу ак ци ја, од но сно дру гих хар ти ја од вред но сти мо ра да са др жи 

све њи хо ве бит не еле мен те, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла.
Из да ва ње ак ци ја и дру гих хар ти ја од вред но сти јав ном по ну дом вр ши се у скла ду 

са овим за ко ном и за ко ном ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла.“
Члан 8.

У чла ну 282. став 2. тач ка 4) ме ња се и гла си:

2 Предлог Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, усвојила је Влада Републике Србије 
на седници одржаној 13. децембра 2011. године, а који ће усвојити Народна скупштина Републике Србије 
на петој седници Другог редовног заседања које је почело 15. децембра 2011. године.
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„4) у слу ча ју јав ног ак ци о нар ског дру штва, да укуп на но ми нал на вред ност, од
но сно ра чу но вод стве на вред ност код ак ци ја без но ми нал не вред но сти та ко сте че них 
ак ци ја, укљу чу ју ћи и ра ни је сте че не соп стве не ак ци је, не пре ла зи 10% основ ног ка пи
та ла дру штва.“

Члан 9.
У чла ну 285. став 6. по сле ре чи: „из“ до да ју се ре чи: „чла на 282. став 4. тач ка 1) и“.

Члан 10.
У чла ну 287. став 4. ре чи: „чла ном 284. тач. 1) до 5)“ за ме њу ју се ре чи ма: „чла ном 

282. и чла ном 284. тач. 1) до 5)“, а реч: : „две“ за ме њу је се реч ју: „три“.

Члан 11.
У чла ну 301. став 2. ме ња се и гла си:
„Из нос по ве ћа ња основ ног ка пи та ла из ста ва 1. овог чла на у мо мен ту до но ше ња 

од лу ке не мо же би ти ве ћи од 50% основ ног ка пи та ла дру штва, осим у слу ча ју из ста ва 
1. тач ка 3) овог чла на ка да не мо же би ти ве ћи од 3% основ ног ка пи та ла дру штва.“

Члан 12.
На зив из над чла на 315. и члан 315. бри шу се.

Члан 13.
У чла ну 344. став 7. по сле ре чи: „пот пи са“ до да ју се за пе та и ре чи: „осим ако је та 

оба ве за ис кљу че на ста ту том“.

Члан 14.
У чла ну 465. став 1. ре чи: „тач. 1) до 5) и 8)“ за ме њу ју се ре чи ма: „тач. 1) до 5) и 

тач ка 9)“.

Члан 15.
У чла ну 474. по сле ста ва 4. до да је се став 5. ко ји гла си:
„На по вла че ње ак ци ја из ста ва 1. тач ка 7) овог чла на при ме њу ју се од го ва ра ју ће 

од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла.“

Члан 16.
У чла ну 481. став 2. ме ња се и гла си:
„У ак ци о нар ском дру штву од лу ка о про ме ни прав не фор ме до но си се тро че твр тин

ском ве ћи ном гла со ва при сут них ак ци о на ра, ако ста ту том ни је од ре ђе на ве ћа ве ћи на.“
У ста ву 3. ре чи: „ из ста ва 2.“ за ме њу ју се ре чи ма: „из ста ва 1.“.

Члан 17.
У чла ну 498. став 2. бри ше се.
До са да шњи став 3. ко ји по ста је став 2. ме ња се и гла си:
„У слу ча ју ак ци о нар ског дру штва од лу ка о ста ту сној про ме ни дру штва до но си се 

тро че твр тин ском ве ћи ном гла со ва при сут них ак ци о на ра, ако ста ту том ни је од ре ђе на 
ве ћа ве ћи на.“

До са да шњи ст. 4, 5. и 6. по ста ју ст. 3, 4. и 5.

Члан 18.
У чла ну 573. став 4. ре чи: „ста ва 2.“ за ме њу ју се ре чи ма: „ста ва 3.“.
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Члан 19.
На зив из над чла на 579. и члан 579. ме ња ју се и гла се:
„Про ме на прав не фор ме по слов ног удру же ња

Члан 579.
По слов но удру же ње не мо же про ме ни ти прав ну фор му у фор му при вред ног дру

штва.“
Члан 20.

На зив из над чла на 580. и члан 580. ме ња ју се и гла се:

„Сход на при ме на про пи са ко ји ма се уре ђу је по ло жај удру же ња

Члан 580.
На пи та ња у ве зи са по слов ним удру же њи ма ко ја ни су уре ђе на овим за ко ном сход но 

се при ме њу ју про пи си ко ји ма се уре ђу је по ло жај удру же ња.“
Члан 21.

У чла ну 585. став 1. тач ка 3) бри ше се.
Члан 22.

У чла ну 589. став 1. по сле ре чи: „свој“ до да је се реч: „основ ни“, ре чи: „до да на 
по чет ка при ме не овог за ко на“ за ме њу ју се ре чи ма: „до 1. ја ну а ра 2014. го ди не“, а ре чи: 
„или упла ће ни“ бри шу се.

У ста ву 2. ре чи: „од 30 да на“ за ме њу ју се ре чи ма: „од 90 да на“, а по сле ре чи: 
„од го ва ра ју ћег уло га“ до да ју се за пе та и ре чи: „при че му се уде ли чла но ва дру штва у 
основ ном ка пи та лу дру штва не ме ња ју, а у слу ча ју ак ци о нар ских дру шта ва у из но су 
основ ног ка пи та ла ко ји је упи сан у Цен трал ном ре ги стру.“

Члан 23.
У чла ну 592. став 1. ре чи: „да на по чет ка при ме не овог за ко на“ за ме њу ју се ре чи ма: 

„30. ју на 2012. го ди не“.
По сле ста ва 1. до да је се но ви став 2. ко ји гла си:
„Ускла ђи ва ње осни вач ког ак та из ста ва 1. овог чла на вр ши се та ко да тај акт са др жи:
1) по слов но име и се ди ште дру штва;
2) пре те жну де лат ност дру штва;
3) из нос нов ча ног и не нов ча ног де ла основ ног ка пи та ла ко ји је упи сан у Цен трал ном 

ре ги стру, са на зна ком о укуп ном из но су нов ча них и не нов ча них уло га ко ји су упла ће ни, 
од но сно уне ти у дру штво;

4) по дат ке о вр ста ма и кла са ма ак ци ја ко је је дру штво из да ло, са бит ним еле мен ти ма 
сва ке кла се ак ци ја у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла. „

У до са да шњем ста ву 2. ко ји по ста је став 3. по сле ре чи: „ста тут“ до да ју се ре чи: „и 
ор га не“, ре чи: „да на по чет ка при ме не овог за ко на,“ за ме њу ју се ре чи ма: „30. ју на 2012. 
го ди не“, а тач ка на кра ју за ме њу је се за пе том и до да ју ре чи: „а тим ста ту том мо гу име но
ва ти ди рек то ре, као и чла но ве над зор ног од бо ра, ако је упра вља ње дру штвом дво дом но.“

У до са да шњем ста ву 3. ко ји по ста је став 4. по сле ре чи: „ускла ђу ју се“ до да ју се 
ре чи: „ у сми слу ст. 1, 2. и 3. овог чла на“.

У до са да шњем ста ву 4. ко ји по ста је став 5. ре чи: „из ста ва 1. овог чла на“ бри шу се, 
по сле ре чи: „ре ги стра ци ји“ до да је се за пе та, а ре чи: „у ро ку од три ме се ца од да на по
чет ка при ме не овог за ко на“ за ме њу ју се ре чи ма: „ а нај ка сни је до 15. ју ла 2012. го ди не.“
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У до са да шњем ста ву 5. ко ји по ста је став 6. ре чи: „ста ва 4.“ за ме њу ју се ре чи ма: 
„ста ва 5.“

По сле ста ва 6. до да је се став 7. ко ји гла си:
„На по сто је ћа ак ци о нар ска дру штва до њи хо вог ускла ђи ва ња у сми слу овог чла на 

при ме њи ва ће се од ред бе овог за ко на при че му:
1) од ред бе осни вач ког ак та, ста ту та и дру гих оп штих ака та тих дру шта ва при ме

њи ва ће се ако ни су у су прот но сти са од ред ба ма овог за ко на;
2) по сто је ћи управ ни од бо ри оба вља ће над ле жно сти од бо ра ди рек то ра у сми слу 

овог за ко на.“
Члан 24.

Ре ги стра тор ко ји во ди ре ги стар при вред них су бје ка та ће до 31. апри ла 2012. го ди не, 
по слу жбе ној ду жно сти, по слов на име на по сто је ћих дру шта ва и пред у зет ни ка ко ја су 
ре ги стро ва на у скла ду са За ко ном о ре ги стра ци ји при вред них су бје ка та („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 55/04, 61/05 и 111/09 – др. за кон) ускла ди ти са од ред ба ма чл. 22. и 86. 
За ко на о при вред ним дру штви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 36/11).“

Члан 25.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку 

Ре пу бли ке Ср би је“.
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ПРЕ ГЛЕД ОД РЕД БИ ЗА КО НА О ПРИ ВРЕД НИМ ДРУ ШТВИ МА КО ЈЕ СЕ МЕ ЊА ЈУ, 
ОД НО СНО ДО ПУ ЊУ ЈУ ПРЕД ЛО ЖЕ НИМ ЗА КО НОМ О ИЗ МЕ НА МА И ДО ПУ НА МА 

ЗА КО НА О ПРИ ВРЕД НИМ ДРУ ШТВИ МА

 

Члан 4.
Дру штво има пре те жну де лат ност, КО ЈА СЕ РЕ ГИ СТРУ ЈЕ У СКЛА ДУ СА ЗА

КО НОМ О РЕ ГИ СТРА ЦИ ЈИ, а мо же оба вља ти и све дру ге де лат но сти ко је ни су за ко
ном за бра ње не не за ви сно од то га да ли су од ре ђе не осни вач ким ак том, од но сно ста ту том. 

По себ ним за ко ном мо же се усло ви ти ре ги стра ци ја или оба вља ње од ре ђе не де лат
но сти из да ва њем прет ход ног одо бре ња, са гла сно сти или дру гог ак та над ле жног ор га на. 

Чла но ви дру штва
Члан 9.

Ли ца ко ја осни ва ју дру штво и ли ца ко ја му на кнад но при сту пе су:
1) у ор тач ком дру штву  ор та ци; 
2) у ко ман дит ном дру штву  ком пле мен та ри и ко ман ди то ри; 
3) у дру штву с огра ни че ном од го вор но шћу – чла но ви дру штва с огра ни че ном 

од го вор но шћу;
4) у ак ци о нар ском дру штву  ак ци о на ри.
За јед нич ки на зив за ли ца из ста ва 1. овог чла на је члан дру штва.
Члан дру штва мо же би ти фи зич ко и прав но ли це.
ОР ТА ЦИ, КОМ ПЛЕ МЕН ТА РИ, КО МАН ДИ ТО РИ И ЧЛА НО ВИ ДРУ ШТВА 

С ОГРА НИ ЧЕ НОМ ОД ГО ВОР НО ШЋУ И ПО ДА ЦИ О ЊИ МА, РЕ ГИ СТРУ ЈУ СЕ 
У СКЛА ДУ СА ЗА КО НОМ О РЕ ГИ СТРА ЦИ ЈИ.

Адре са за при јем елек трон ске по ште
Члан 21.

Дру штво мо же да има адре су за при јем елек трон ске по ште, КО ЈА СЕ РЕ ГИ СТРУ ЈЕ 
У СКЛА ДУ СА ЗА КО НОМ О РЕ ГИ СТРА ЦИ ЈИ.

Уред ност до ста вља ња елек трон ског до ку мен та дру штву од ре ђу је се у скла ду са 
за ко ном ко ји уре ђу је елек трон ски до ку мент.

По слов но име пред у зет ни ка
Члан 86.

Пред у зет ник оба вља де лат ност под по слов ним име ном.
По слов но име пред у зет ни ка оба ве зно са др жи име и пре зи ме пред у зет ни ка, опис 

пре те жне де лат но сти, озна ку „пред у зет ник“ или „пр“ и се ди ште и адре су.
По слов но име из ста ва 2. овог чла на мо же да са др жи и по се бан на зив као и озна ке 

ко ји ма се бли же од ре ђу је пред мет по сло ва ња пред у зет ни ка.
По слов но име пред у зет ни ка мо ра да се раз ли ку је од на зи ва дру гог пред у зет ни ка 

та ко да не иза зи ва за блу ду о иден ти те ту са дру гим пред у зет ни ком, од но сно за блу ду у 
по гле ду пред ме та по сло ва ња пред у зет ни ка.

 „ПО СЛОВ НО ИМЕ ПРЕД У ЗЕТ НИ КА РЕ ГИ СТРУ ЈЕ СЕ У СКЛА ДУ СА 
ЗА КО НОМ О РЕ ГИ СТРА ЦИ ЈИ.“
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На по слов но име пред у зет ни ка сход но се при ме њу ју од ред бе чл. 23. до 27. и чл. 
29. и 30. овог за ко на.

Се ди ште пред у зет ни ка и из дво је но ме сто  
оба вља ња де лат но сти

Члан 87.
Се ди ште пред у зет ни ка је ме сто из ко га упра вља оба вља њем де лат но сти.
Пред у зет ник мо же оба вља ти де лат ност и из ван се ди шта, у скла ду са за ко ном (из

дво је но ме сто).
Из дво је но ме сто ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји. 
Пред у зет ник мо же оба вља ти де лат ност и ван од ре ђе ног про сто ра (по по зи ву 

стран ке, од ме ста до ме ста и сл.) ка да је по при ро ди са ме де лат но сти та кво оба вља ње 
де лат но сти је ди но мо гу ће или уоби ча је но.

Пред у зет ник је ду жан да ис так не сво је по слов но име у свом се ди шту, као и на сва
ком из дво је ном ме сту, осим у слу ча ју из ста ва 4. овог чла на.

Ме сто оба вља ња де лат но сти мо ра ис пу ња ва ти усло ве утвр ђе не про пи си ма за оба
вља ње те де лат но сти.

АДРЕ СА СЕ ДИ ШТА ПРЕД У ЗЕТ НИ КА РЕ ГИ СТРУ ЈЕ СЕ У СКЛА ДУ СА 
ЗА КО НОМ О РЕ ГИ СТРА ЦИ ЈИ.

Сма ње ње основ ног ка пи та ла у слу ча ју гу бит ка
Члан 148.

Ако из го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја про из ла зи да је услед гу бит ка не то имо
ви на дру штва ма ња од вред но сти основ ног ка пи та ла, дру штво је у оба ве зи да, нај ка сни је 
у ро ку од 30 да на од по след њег да на ро ка за ре ги стра ци ју го ди шњих фи нан сиј ских из
ве шта ја у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је ра чу но вод ство и ре ви зи ју, спро ве де по сту пак 
сма ње ња основ ног ка пи та ла.

На по сту пак сма ње ња основ ног ка пи та ла у скла ду са ста вом 1. овог чла на не при
ме њу ју се од ред бе чла на 319. овог за ко на о за шти ти по ве ри ла ца.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, ако би на кон сма ње ња основ ни ка пи тал имао вред
ност ни жу од из но са ми ни мал ног основ ног ка пи та ла из чла на 145. овог за ко на, дру штво 
је у оба ве зи да исто вре ме но из вр ши и по ве ћа ње основ ног ка пи та ла по дру гом осно ву 
ка ко би основ ни ка пи тал дру штва био нај ма ње јед нак ми ни мал ном основ ном ка пи та лу. 

2. Ак ци је и дру ге хар ти је од вред но сти

Оп шта пра ви ла

Члан 248.
Ак ци је ко је из да је дру штво из да ју се у де ма те ри ја ли зо ва ној фор ми и гла се на име, 

а на ре ги стра ци ју у Цен трал ном ре ги стру, де поу и кли рин гу хар ти ја од вред но сти (у 
да љем тек сту: Цен трал ни ре ги стар) њи хо вог из да ва ња, за ко ни тих има ла ца, пре но са 
ак ци ја, пре но са пра ва из ак ци ја, огра ни че ња пра ва из ак ци ја и упис пра ва тре ћих ли ца 
на ак ци ја ма при ме њу ју се од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла.

Ак ци ја је не де љи ва.
Ста ту том ак ци о нар ског дру штва утвр ђу ју се вр сте и кла се ак ци ја, као и вр сте и 

бит ни еле мен ти дру гих хар ти ја од вред но сти, ко је дру штво мо же из да ва ти.
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Од лу ка о из да ва њу ак ци ја, од но сно дру гих хар ти ја од вред но сти мо ра да са др жи 
све њи хо ве бит не еле мен те у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла.

Из да ва ње ак ци ја и дру гих хар ти ја од вред но сти јав ном по ну дом вр ши се у скла ду 
са овим за ко ном и за ко ном ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла.

АК ЦИ ЈЕ КО ЈЕ ИЗ ДА ЈЕ ДРУ ШТВО ИЗ ДА ЈУ СЕ У ДЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ ЗО ВА
НОЈ ФОР МИ И ГЛА СЕ НА ИМЕ, А НА РЕ ГИ СТРА ЦИ ЈУ У ЦЕН ТРАЛ НОМ РЕ ГИ
СТРУ, ДЕ ПОУ И КЛИ РИН ГУ ХАР ТИ ЈА ОД ВРЕД НО СТИ (У ДА ЉЕМ ТЕК СТУ: 
ЦЕН ТРАЛ НИ РЕ ГИ СТАР) ЊИ ХО ВОГ ИЗ ДА ВА ЊА, ЗА КО НИ ТИХ ИМА ЛА ЦА, 
ПРЕ НО СА АК ЦИ ЈА, ПРЕ НО СА ПРА ВА ИЗ АК ЦИ ЈА, ОГРА НИ ЧЕ ЊА ПРА ВА ИЗ 
АК ЦИ ЈА И УПИС ПРА ВА ТРЕ ЋИХ ЛИ ЦА НА АК ЦИ ЈА МА ПРИ МЕ ЊУ ЈУ СЕ 
ОД РЕД БЕ ЗА КО НА КО ЈИМ СЕ УРЕ ЂУ ЈЕ ТР ЖИ ШТЕ КА ПИ ТА ЛА.

АК ЦИ ЈА ИЗ СТА ВА 1. ЈЕ НЕ ДЕ ЉИ ВА.
ОД ЛУ КА О ИЗ ДА ВА ЊУ АК ЦИ ЈА, ОД НО СНО ДРУ ГИХ ХАР ТИ ЈА ОД ВРЕД

НО СТИ МО РА ДА СА ДР ЖИ СВЕ ЊИ ХО ВЕ БИТ НЕ ЕЛЕ МЕН ТЕ, У СКЛА ДУ СА 
ПРО ПИ СИ МА КО ЈИ МА СЕ УРЕ ЂУ ЈЕ ТР ЖИ ШТЕ КА ПИ ТА ЛА.

ИЗ ДА ВА ЊЕ АК ЦИ ЈА И ДРУ ГИХ ХАР ТИ ЈА ОД ВРЕД НО СТИ ЈАВ НОМ ПО
НУ ДОМ ВР ШИ СЕ У СКЛА ДУ СА ОВИМ ЗА КО НОМ И ЗА КО НОМ КО ЈИМ СЕ 
УРЕ ЂУ ЈЕ ТР ЖИ ШТЕ КА ПИ ТА ЛА.

Соп стве не ак ци је и усло ви сти ца ња
Члан 282.

Соп стве не ак ци је у сми слу овог за ко на су ак ци је ко је је дру штво сте кло од сво јих 
ак ци о на ра.

Дру штво мо же сти ца ти соп стве не ак ци је не по сред но или пре ко тре ћег ли ца ко је 
ак ци је сти че у сво је име а за ра чун дру штва под сле де ћим усло ви ма:

1) да је скуп шти на до не ла од лу ку ко јом је да ла одо бре ње за сти ца ње соп стве них 
ак ци ја;

2) да као ре зул тат сти ца ња соп стве них ак ци ја не то имо ви на дру штва не ће би ти 
ма ња од упла ће ног основ ног ка пи та ла уве ћа ног за ре зер ве ко је је дру штво у оба ве зи да 
одр жа ва у скла ду са за ко ном или ста ту том, ако та кве ре зер ве по сто је, осим ре зер ви ко је 
су ста ту том пред ви ђе не за сти ца ње соп стве них ак ци ја;

3) да су ак ци је ко је дру штво сти че у це ло сти упла ће не;
4) да укуп на но ми нал на вред ност, од но сно ра чу но вод стве на вред ност код ак ци ја 

без но ми нал не вред но сти та ко сте че них ак ци ја, укљу чу ју ћи и ра ни је сте че не соп стве не 
ак ци је, не пре ла зи 10% основ ног ка пи та ла дру штва

4) У СЛУ ЧА ЈУ ЈАВ НОГ АК ЦИ О НАР СКОГ ДРУ ШТВА, ДА УКУП НА НО
МИ НАЛ НА ВРЕД НОСТ, ОД НО СНО РА ЧУ НО ВОД СТВЕ НА ВРЕД НОСТ КОД АК
ЦИ ЈА БЕЗ НО МИ НАЛ НЕ ВРЕД НО СТИ ТА КО СТЕ ЧЕ НИХ АК ЦИ ЈА, УКЉУ ЧУ
ЈУ ЋИ И РА НИ ЈЕ СТЕ ЧЕ НЕ СОП СТВЕ НЕ АК ЦИ ЈЕ, НЕ ПРЕ ЛА ЗИ 10% ОСНОВ
НОГ КА ПИ ТА ЛА ДРУ ШТВА.

Од лу ка из ста ва 2. тач ка 1) овог чла на са др жи усло ве сти ца ња и рас по ла га ња овим 
ак ци ја ма, а на ро чи то:

1) мак си ма лан број соп стве них ак ци ја ко је се сти чу;
2) рок у ко ме дру штво мо же сте ћи соп стве не ак ци је, ко ји не мо же би ти ду жи од 

две го ди не;
3) ми ни мал ну и мак си мал ну це ну за сти ца ње соп стве них ак ци ја, ако се соп стве не 

ак ци је сти чу уз на кна ду;
4) на чин рас по ла га ња и це ну по ко јој се сте че не соп стве не ак ци је оту ђу ју, од но сно 

ме тод утвр ђи ва ња те це не, ако се соп стве не ак ци је оту ђу ју уз на кна ду.



200

ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Из у зет но, дру штво мо же сти ца ти соп стве не ак ци је и без од лу ке из ста ва 2. тач ка 
1) овог чла на, а на осно ву од лу ке од бо ра ди рек то ра, од но сно над зор ног од бо ра ако је 
упра вља ње дру штвом дво дом но:

1) у слу ча ју јав ног ак ци о нар ског дру штва, ако је то нео п ход но да би се спре чи ла 
ве ћа и не по сред на ште та по дру штво, у ком слу ча ју је од бор ди рек то ра, од но сно над
зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, оба ве зан да на пр вој сле де ћој сед
ни ци скуп шти не ак ци о на ре оба ве сти о раз ло зи ма и на чи ну сти ца ња соп стве них ак ци ја, 
њи хо вом бро ју и укуп ној но ми нал ној вред но сти, од но сно укуп ној ра чу но вод стве ној 
вред но сти код ак ци ја без но ми нал не вред но сти, њи хо вом уче шћу у основ ном ка пи та лу 
дру штва као и укуп ном из но су ко ји је дру штво за њих пла ти ло; 

2) ако се соп стве не ак ци је сти чу ра ди рас по де ле за по сле ни ма у дру штву или по
ве за ном дру штву, или за на гра ђи ва ње чла но ва од бо ра ди рек то ра, од но сно из вр шног и 
над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, али нај ви ше до 3% би ло ко је 
кла се ак ци ја у то ку по слов не го ди не, под усло вом да је та ква мо гућ ност пред ви ђе на 
ста ту том и да су из дво је не ре зер ве за ове на ме не.

Од бор ди рек то ра, од но сно из вр шни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, 
у оба ве зи је да при ли ком сва ког сти ца ња соп стве них ак ци ја про ве ри да ли су усло ви из 
ста ва 2. тач. 2) до 4) овог чла на ис пу ње ни и да о то ме са чи ни пи са ни из ве штај.

По сту пак сти ца ња соп стве них ак ци ја

Члан 285.
Од бор ди рек то ра, од но сно из вр шни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но је 

ду жан да, у скла ду са од лу ком о сти ца њу соп стве них ак ци ја из чла на 282. став 2. тач ка 
1) овог за ко на и чла на 282. став 4. овог за ко на, упу ти по ну ду за от куп свим ак ци о на
ри ма те кла се ак ци ја. 

По ну да из ста ва 1. овог чла на са др жи: 
1) вр сту, кла су и број ак ци ја ко је дру штво же ли да стек не; 
2) це ну ко ју је дру штво спрем но да пла ти или на чин ње ног утвр ђи ва ња; 
3) на чин и рок за ис пла ту це не;
4) по сту пак и рок у ко јем ак ци о на ри мо гу од го во ри ти на по ну ду дру штва, ко ји не 

мо же би ти кра ћи од 15 да на.
По ну да из ста ва 1. овог чла на упу ћу је се сход ном при ме ном од ре да ба чла на 335. 

овог за ко на о сла њу по зи ва за скуп шти ну ак ци о на ра.
Ако је уку пан број ак ци ја ко је ак ци о на ри дру штву по ну де на про да ју ве ћи од бро ја 

ак ци ја из ста ва 2. тач ка 1) овог чла на, дру штво ће од сва ког ак ци о на ра от ку пи ти сра зме
ран број ак ци ја ко је ак ци о нар по ну ди на про да ју, с тим што ће се при ли ком об ра чу на 
сра змер ног бро ја ак ци ја узе ти у об зир са мо цео број ак ци ја.

Из у зет но од ста ва 4. овог чла на, од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је 
упра вља ње дру штвом дво дом но, мо же од лу чи ти да дру штво стек не и ве ћи број ак ци ја, 
али не ви ше од бро ја ак ци ја на ве де них у од лу ци из чла на 282. став 2. тач ка 1) овог 
за ко на, а ако је број ак ци ја ко је дру штво сти че ма њи од укуп ног бро ја ак ци ја ко је ак
ци о на ри по ну де на про да ју, дру штво је у оба ве зи да по шту је прин цип сра змер но сти из 
ста ва 4. овог чла на.

Од ред бе овог чла на не при ме њу ју се код сти ца ња соп стве них ак ци ја у слу ча је ви ма 
из ЧЛА НА 282. СТАВ 4. ТАЧ КА 1) И чла на 284. тач. 1) до 5) овог за ко на. 
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Оба ве за оту ђе ња соп стве них ак ци ја

Члан 287.
Ако је дру штво сте кло соп стве не ак ци је су прот но од ред ба ма чл. 282. и 284. овог за

ко на, оно је у оба ве зи је да их оту ђи или по ни шти у ро ку од го ди ну да на од да на сти ца ња. 
Соп стве ним ак ци ја ма сте че ним у скла ду са чла ном 282. став 4. тач ка 1) овог за ко на 

дру штво рас по ла же у скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју тр жи ште ка пи та ла.
Соп стве не ак ци је сте че не у скла ду са чла ном 282. став 4. тач ка 2) овог за ко на дру

штво је у оба ве зи да рас по де ли ли ци ма утвр ђе ним у од лу ци о сти ца њу у ро ку од го ди ну 
да на од да на сти ца ња.

Ако је дру штво сте кло соп стве не ак ци је у скла ду са чла ном 284. тач. 1) до 5) ЧЛА
НОМ 282. И ЧЛА НОМ 284. ТАЧ. 1) ДО 5) овог за ко на чи ја је но ми нал на вред ност, 
од но сно ра чу но вод стве на вред ност код ак ци ја без но ми нал не вред но сти ве ћа од 10% 
основ ног ка пи та ла, у оба ве зи је да их у ро ку од две ТРИ го ди не од да на сти ца ња оту ђи 
та ко да укуп на вред ност та ко сте че них соп стве них ак ци ја дру штва не бу де ве ћа од 10% 
основ ног ка пи та ла.

Ако дру штво не рас по де ли, од но сно не оту ђи соп стве не ак ци је у ро ко ви ма из ст. 3. 
и 4. овог чла на, од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је упра вља ње дру штвом 
дво дом но у оба ве зи је да их, без по себ не од лу ке скуп шти не, од мах по ис те ку ро ка по
ни шти и по том осно ву сма њи основ ни ка пи тал дру штва.

Осно ви и из нос услов ног по ве ћа ња основ ног ка пи та ла

Члан 301.

Услов но по ве ћа ње основ ног ка пи та ла дру штва спро во ди се са мо у оби му по треб
ном за:

1) оства ри ва ње пра ва има ла ца за мен љи вих об ве зни ца на кон вер зи ју у ак ци је дру
штва;

2) оства ри ва ње пра ва има ла ца ва ра на та на ку по ви ну ак ци ја дру штва; 
3) оства ри ва ње пра ва за по сле них, ди рек то ра и чла но ва над зор ног од бо ра, ако је 

упра вља ње дру штвом дво дом но, на ку по ви ну ак ци ја дру штва, ако је то од ре ђе но ста
ту том; 

4) спро во ђе ње по ступ ка ста ту сне про ме не. 
Из нос по ве ћа ња основ ног ка пи та ла из ста ва 1. овог чла на у мо мен ту до но ше ња 

од лу ке не мо же би ти ве ћи од: 
1) 50% основ ног ка пи та ла дру штва, у слу ча ју из ста ва 1. тач. 1) и 2) овог чла на; 
2) 3% основ ног ка пи та ла дру штва, у слу ча ју из ста ва 1. тач ка 3) овог чла на;
3) 10% основ ног ка пи та ла дру штва, у слу ча ју из ста ва 1. тач ка 4) овог чла на. 
ИЗ НОС ПО ВЕ ЋА ЊА ОСНОВ НОГ КА ПИ ТА ЛА ИЗ СТА ВА 1. ОВОГ ЧЛА НА 

У МО МЕН ТУ ДО НО ШЕ ЊА ОД ЛУ КЕ НЕ МО ЖЕ БИ ТИ ВЕ ЋИ ОД 50% ОСНОВ
НОГ КА ПИ ТА ЛА ДРУ ШТВА, ОСИМ У СЛУ ЧА ЈУ ИЗ СТА ВА 1. ТАЧ КА 3) ОВОГ 
ЧЛА НА КА ДА НЕ МО ЖЕ БИ ТИ ВЕ ЋИ ОД 3% ОСНОВ НОГ КА ПИ ТА ЛА ДРУ
ШТВА.

Од лу ка скуп шти не о услов ном по ве ћа њу основ ног ка пи та ла ко ја ни је у скла ду са 
од ред ба ма овог чла на ни шта ва је. 
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Сма ње ње основ ног ка пи та ла у слу ча ју гу бит ка
Члан 315.

Ако из го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја про из и ла зи да је услед гу бит ка не то 
имо ви на дру штва ма ња од вред но сти основ ног ка пи та ла, дру штво је у оба ве зи да нај ка
сни је у ро ку од шест ме се ци од кра ја по слов не го ди не на ко ју се од но се ти фи нан сиј ски 
из ве шта ји спро ве де по сту пак сма ње ња основ ног ка пи та ла.

На по сту пак сма ње ња основ ног ка пи та ла у скла ду са ста вом 1. овог чла на не при
ме њу ју се од ред бе чла на 319. овог за ко на о за шти ти по ве ри ла ца.

Ако би на кон сма ње ња основ ног ка пи та ла исти имао вред ност ни жу од из но са ми
ни мал ног основ ног ка пи та ла из чла на 293. овог за ко на, дру штво је ду жно да исто вре ме но 
из вр ши и по ве ћа ње основ ног ка пи та ла по дру гом осно ву ка ко би основ ни ка пи тал дру
штва био нај ма ње јед нак ми ни мал ном основ ном ка пи та лу или да про ме ни прав ну фор му 
у фор му дру штва за ко ју ис пу ња ва услов у по гле ду ми ни мал ног основ ног ка пи та ла.

Ако дру штво не по сту пи у скла ду са ст. 1. или 3. овог чла на, по кре ће се по сту пак 
при нуд не ли кви да ци је дру штва.

Пу но моћ је за гла са ње
Члан 344.

Ак ци о нар има пра во да пу тем пу но моћ ја овла сти од ре ђе но ли це да у ње го во име 
уче ству је у ра ду скуп шти не, укљу чу ју ћи и пра во да у ње го во име гла са (у да љем тек сту: 
пу но моћ је за гла са ње).

Пу но моћ ник из ста ва 1. овог чла на има иста пра ва у по гле ду уче шћа у ра ду сед ни це 
скуп шти не као и ак ци о нар ко ји га је овла стио.

Дру штво не мо же да про пи ше по себ не усло ве ко је мо ра да ис пу ња ва пу но моћ ник 
ни ти огра ни чи ти њи хов број.

Ако је пу но моћ је за гла са ње из да то ве ћем бро ју ли ца, сма тра ће се да је сва ко од 
пу но моћ ни ка по на о соб овла шћен за гла са ње.

Ако сед ни ци при сту пи ви ше од јед ног пу но моћ ни ка истог ак ци о на ра по осно ву 
истих ак ци ја, дру штво ће као пу но моћ ни ка при хва ти ти ли це са нај ка сни јим да ту мом на 
пу но моћ ју за гла са ње, а ако има ви ше од јед ног пу но моћ ја за гла са ње ко ја има ју исти 
нај ка сни ји да тум дру штво је овла шће но да као пу но моћ ни ка при хва ти са мо јед но од 
тих ли ца.

Пу но моћ је за гла са ње да је се у пи са ној фор ми и са др жи на ро чи то:
1) име, од но сно по слов но име ак ци о на ра, са свим по да ци ма из чла на 265. став 1. 

тач ка 1) овог за ко на;
2) име пу но моћ ни ка, са свим по да ци ма из чла на 265. став 1. тач ка 1) овог за ко на;
3) број, вр сту и кла су ак ци ја за ко је се пу но моћ је из да је.
Ако фи зич ко ли це да је пу но моћ је за гла са ње оно мо ра би ти ове ре но у скла ду са 

за ко ном ко јим се уре ђу је ове ра пот пи са, ОСИМ АКО ЈЕ ТА ОБА ВЕ ЗА ИС КЉУ
ЧЕ НА СТА ТУ ТОМ.

Пу но моћ је за гла са ње мо же се да ти и елек трон ским пу тем, ако је дру штво омо гу
ћи ло та кав на чин да ва ња пу но моћ ја.

Јав но ак ци о нар ско дру штво је ду жно да омо гу ћи да ва ње пу но моћ ја за гла са ње 
елек трон ским пу тем.

Ако се пу но моћ је да је елек трон ским пу тем оно мо ра би ти пот пи са но ква ли фи ко ва
ним елек трон ским пот пи сом у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је елек трон ски пот пис. 

Ста ту том јав ног дру штва мо ра се пред ви де ти нај ма ње је дан на чин на ко ји ак ци о нар 
или пу но моћ ник мо же оба ве сти ти дру штво о да том пу но моћ ју за гла са ње елек трон ским 
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пу тем, при че му се мо гу про пи си ва ти са мо фор мал ни зах те ви ко ји су нео п ход ни за 
иден ти фи ка ци ју ак ци о на ра и утвр ђи ва ње са др жи не пу но моћ ја за гла са ње.

Дру штво мо же про пи са ти оба ве зну упо тре бу од ре ђе ног фор му ла ра за да ва ње пу
но моћ ја, под усло вом да тај фор му лар омо гу ћа ва да ва ње пу но моћ ја са ин струк ци ја ма 
по сва кој тач ки днев ног ре да.

Ста ту том или по слов ни ком скуп шти не мо же се пред ви де ти да су ак ци о нар или пу
но моћ ник ду жни да ко пи ју пу но моћ ја до ста ве дру штву пре да на одр жа ва ња сед ни це, с 
тим што као по след њи дан за до ста ву пу но моћ ја за гла са ње не мо же би ти од ре ђен дан 
ко ји прет хо ди да ну одр жа ва ња сед ни це ви ше од три рад на да на.

Ако пу но моћ је за гла са ње са др жи упут ства или на ло ге за оства ри ва ње пра ва гла са, 
пу но моћ ник је ду жан да по сту па по њи ма, а ако пу но моћ је не са др жи упут ство пу но
моћ ник је ду жан да гла са са ве сно и у нај бо љем ин те ре су ак ци о на ра.

На ло зи и упут ства из ста ва 14. овог чла на мо ра ју би ти ја сни и пре ци зни и да ти по 
тач ка ма днев ног ре да.

На кон одр жа ва ња сед ни це, пу но моћ ник је ду жан да оба ве сти ак ци о на ра о на чи ну 
на ко ји је гла сао на сед ни ци.

Пу но моћ ник је од го во ран за ште ту ак ци о на ру ако пра во гла са вр ши у су прот но сти 
са од ред бом ста ва 14. овог чла на и та од го вор ност се не мо же уна пред или на кнад но 
огра ни чи ти или ис кљу чи ти.

Ако је у пу но моћ ју за гла са ње на ве де но да се да је за јед ну сед ни цу скуп шти не, оно 
ва жи и за по но вље ну сед ни цу.

Ако у пу но моћ ју за гла са ње ни је на ве де но да се да је за јед ну сед ни цу скуп шти не, 
оно ва жи и за све на ред не сед ни це скуп шти не до опо зи ва, од но сно до ис те ка пе ри о да 
на ко ји је да то.Пу но моћ је за гла са ње ни је пре но си во.

Ако је пу но моћ ник прав но ли це, оно пра во гла са вр ши пре ко свог за кон ског за
ступ ни ка или дру гог за то по себ но овла шће ног ли ца, ко је мо же ис кљу чи во би ти члан 
ор га на тог прав ног ли ца или ње гов за по сле ни.

При ступ ак ти ма и до ку мен ти ма дру штва
Члан 465.

Од бор ди рек то ра, од но сно из вр шни од бор ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, 
ду жан је да ак те и до ку мен та из чла на 464. став 1. тач. 1) до 5) и 8) ТАЧ. 1) ДО 5) И 
ТАЧ КА 9) овог за ко на, као и фи нан сиј ске из ве шта је дру штва, ста ви на рас по ла га ње 
сва ком ак ци о на ру, као и ра ни јем ак ци о на ру за пе риод у ко јем је био ак ци о нар, на ње гов 
пи са ни зах тев под нет у скла ду са чла ном 81. овог за ко на, ра ди вр ше ња уви да и ко пи ра ња 
о свом тро шку, то ком рад ног вре ме на.

Сма тра ће се да је оба ве за из ста ва 1. овог чла на из вр ше на у по гле ду до ку ме на та 
из ста ва 1. овог чла на за ко је је дру штво омо гу ћи ло сло бо дан при ступ и пре у зи ма ње са 
ин тер нет стра ни це дру штва, без на кна де.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ако је име но ван се кре тар дру штва он је од го во ран 
за из вр ша ва ње оба ве зе из ста ва 1. овог чла на.

Пра во ак ци о на ра из ста ва 1. овог чла на мо же би ти огра ни че но са мо у ме ри у ко јој 
је то по треб но ра ди уоби ча је не иден ти фи ка ци је ак ци о на ра.

Пра во не са гла сних ак ци о на ра на от куп ак ци ја

Члан 474.
Ак ци о нар мо же да тра жи од дру штва да от ку пи ње го ве ак ци је ако гла са про тив или 

се уз др жи од гла са ња за од лу ку: 
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1) о про ме ни ста ту та дру штва ко јом се ума њу ју ње го ва пра ва пред ви ђе на ста ту том 
или за ко ном;

2) о ста ту сној про ме ни;
3) о про ме ни прав не фор ме;
4) о про ме ни вре ме на тра ја ња дру штва;
5) ко јом се одо бра ва сти ца ње, од но сно рас по ла га ње имо ви ном ве ли ке вред но сти;
6) ко јом се ме ња ју ње го ва дру га пра ва, ако је ста ту том од ре ђе но да ак ци о нар из тог 

раз ло га има пра во на не са гла сност и на на кна ду тр жи шне вред но сти ак ци ја у скла ду 
са овим за ко ном;

7) о по вла че њу јед не или ви ше кла са ак ци ја са ре гу ли са ног тр жи шта, од но сно мул
ти ла те рал не тр го вач ке плат фор ме у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла.

Пра во на от куп ак ци ја и ис пла ту из ста ва 1. овог чла на има и ак ци о нар ко ји ни је 
при су ство вао сед ни ци скуп шти не на ко јој се од лу чу је о пи та њи ма из ста ва 1. овог чла на.

Ак ци о нар ко ји за тра жи од дру штва да од ње га от ку пи ак ци је у скла ду са чла ном 
475. овог за ко на не мо же оспо ра ва ти од лу ку дру штва на ко јој за сни ва то сво је пра во.

Од лу ка из ста ва 1. овог чла на мо ра са др жа ти од ред бу о то ме да сту па на сна гу да ва
њем пи са не из ја ве од стра не пред сед ни ка од бо ра ди рек то ра, као и пред сед ни ка над зор ног 
од бо ра дру штва ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, да су сви не са гла сни ак ци о на ри 
у це ло сти ис пла ће ни за вред ност сво јих ак ци ја у скла ду са чл. 475. и 476. овог за ко на.

НА ПО ВЛА ЧЕ ЊЕ АК ЦИ ЈА ИЗ СТА ВА 1. ТАЧ КА 7) ОВОГ ЧЛА НА ПРИ МЕ
ЊУ ЈУ СЕ ОД ГО ВА РА ЈУ ЋЕ ОД РЕД БЕ ЗА КО НА КО ЈИМ СЕ УРЕ ЂУ ЈЕ ТР ЖИ
ШТЕ КА ПИ ТА ЛА.

Од лу ка о про ме ни прав не фор ме дру штва

Члан 481.
Од лу ка о про ме ни прав не фор ме дру штва са др жи на ро чи то:
1) по слов но име и адре су се ди шта дру штва ко је спро во ди по сту пак про ме не прав не 

фор ме;
2) озна че ње но ве прав не фор ме дру штва; 
3) по дат ке о на чи ну и усло ви ма кон вер зи је уде ла у дру штву у ак ци је или обрат но, 

од но сно кон вер зи је уде ла јед не прав не фор ме дру штва у уде ле дру ге прав не фор ме дру
штва, у за ви сно сти од кон крет не про ме не прав не фор ме.

Од лу ка о про ме ни прав не фор ме дру штва до но си се:
1) јед но гла сно од стра не ор та ка, ком пле мен та ра, од но сно чла но ва дру штва с огра

ни че ном од го вор но шћу, ако осни вач ким ак том ни је дру га чи је од ре ђе но;
2) тро че твр тин ском ве ћи ном гла со ва при сут них ак ци о на ра, ако ста ту том ни је од

ре ђе на ве ћа ве ћи на.
У АК ЦИ О НАР СКОМ ДРУ ШТВУ ОД ЛУ КА О ПРО МЕ НИ ПРАВ НЕ ФОР МЕ 

ДО НО СИ СЕ ТРО ЧЕ ТВР ТИН СКОМ ВЕ ЋИ НОМ ГЛА СО ВА ПРИ СУТ НИХ АК
ЦИ О НА РА, АКО СТА ТУ ТОМ НИ ЈЕ ОД РЕ ЂЕ НА ВЕ ЋА ВЕ ЋИ НА.

Исто вре ме но са од лу ком из ста ва 2. ИЗ СТА ВА 1. овог чла на чла но ви дру штва, 
од но сно скуп шти на усва ја:

1) из ме не осни вач ког ак та;
2) ста тут, у слу ча ју про ме не прав не фор ме у ак ци о нар ско дру штво; 
3) од лу ку или од лу ке ко јом се име ну ју чла но ви ор га на дру штва.

Од лу ка о ста ту сној про ме ни
Члан 498.

Од лу ком о ста ту сној про ме ни скуп шти на одо бра ва:
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1) план по де ле, ко ји је усво јио од бор ди рек то ра, од но сно над зор ни од бор ако је 
упра вља ње дру штвом дво дом но; 

2) уго вор о ста ту сној про ме ни, ако је тај уго вор за кљу чен до да на одр жа ва ња сед
ни це скуп шти не;

3) на црт уго во ра о ста ту сној про ме ни, ако тај уго вор ни је за кљу чен до да на одр
жа ва ња сед ни це скуп шти не.

Од лу ка о ста ту сној про ме ни дру штва до но си се јед но гла сно од стра не ор та ка, ком
пле мен та ра, чла но ва дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу, од но сно ак ци о на ра, ако 
осни вач ким ак том ни је дру га чи је од ре ђе но.

Из у зет но У слу ча ју јав ног ак ци о нар ског дру штва од лу ка о ста ту сној про ме ни дру
штва до но си се тро че твр тин ском ве ћи ном гла со ва при сут них ак ци о на ра, ако ста ту том 
ни је од ре ђе на ве ћа ве ћи на.

У СЛУ ЧА ЈУ АК ЦИ О НАР СКОГ ДРУ ШТВА ОД ЛУ КА О СТА ТУ СНОЈ ПРО
МЕ НИ ДРУ ШТВА ДО НО СИ СЕ ТРО ЧЕ ТВР ТИН СКОМ ВЕ ЋИ НОМ ГЛА СО ВА 
ПРИ СУТ НИХ АК ЦИ О НА РА, АКО СТА ТУ ТОМ НИ ЈЕ ОД РЕ ЂЕ НА ВЕ ЋА ВЕ
ЋИ НА.

Ако као ре зул тат ста ту сне про ме не од ре ђе ни чла но ви дру штва пре но си о ца по ста ју 
чла но ви дру штва сти ца о ца ко ји нео гра ни че но со ли дар но од го ва ра ју за ње го ве оба ве зе, 
од лу ка о ста ту сној про ме ни мо же се до не ти са мо уз њи хо ву са гла сност.

Скуп шти на је ду жна да исто вре ме но са до но ше њем од лу ке из ста ва 1. овог чла на:
1) усво ји из ме не и до пу не осни вач ког ак та, од но сно ста ту та у слу ча ју ак ци о нар

ског дру штва, ако дру штво на ста вља да по сто ји;
2) усво ји осни вач ки акт дру штва ко је на ста је ста ту сном про ме ном, као и ста тут 

тог дру штва ако је оно ак ци о нар ско дру штво.
У слу ча ју ак ци о нар ског дру штва, од лу ка из ста ва 1. овог чла на мо ра да са др жи 

од ред бу о то ме да сту па на сна гу да ва њем пи са не из ја ве од стра не пред сед ни ка од бо ра 
ди рек то ра, као и пред сед ни ка над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, 
да су сви не са гла сни ак ци о на ри у це ло сти ис пла ће ни за вред ност сво јих ак ци ја у скла ду 
са чла ном 475. овог за ко на.

Спе ци фич ност у ве зи са огран ком стра ног при вред ног дру штва
Члан 573.

Огра нак стра ног при вред ног дру штва је ње гов из дво је ни ор га ни за ци о ни део пре ко 
ко га то дру штво оба вља де лат ност у Ре пу бли ци Ср би ји у скла ду са за ко ном.

На де лат но сти огран ка стра ног при вред ног дру штва сход но се при ме њу ју од ред бе 
чла на 4. овог за ко на.

Од лу ка о обра зо ва њу огран ка из ста ва 1. овог чла на са др жи на ро чи то: 
1) на зив и адре су огран ка;
2) пре те жну де лат ност огран ка;
3) лич но име, од но сно по слов но име за ступ ни ка огран ка и обим овла шће ња за

ступ ни ка;
4) на зив и се ди ште ре ги стра у ком је осни вач огран ка ре ги стро ван;
5) на зив, прав ну фор му и се ди ште осни ва ча огран ка; 
6) ма тич ни/ре ги стар ски број осни ва ча огран ка; 
7) лич но име, од но сно по слов но име за ступ ни ка осни ва ча огран ка;
8) по да так о ре ги стро ва ном ка пи та лу осни ва ча, ако се пре ма пра ву др жа ве у ко јој 

је ре ги стро ван осни вач та кав по да так ре ги стру је.
При ли ком ре ги стра ци је огран ка из ста ва 1. овог чла на ре ги стру ју се по да ци из 

ста ва 2. СТА ВА 3. овог чла на, а у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји ре ги стру ју се и:
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1) про ме не по да та ка из ста ва 2 СТА ВА 3. овог чла на;
2) фи нан сиј ски из ве шта ји осни ва ча ко ји су са ста вље ни, под врг ну ти ре ви зи ји и 

обе ло да ње ни на осно ву пра ва др жа ве по ко јем осни вач има ту оба ве зу. 
3) пре ста нак огран ка.

Осни вач ки акт по слов ног удру же ња

ПРО МЕ НА ПРАВ НЕ ФОР МЕ ПО СЛОВ НОГ УДРУ ЖЕ ЊА
Члан 579.

ПО СЛОВ НО УДРУ ЖЕ ЊЕ НЕ МО ЖЕ ПРО МЕ НИ ТИ ПРАВ НУ ФОР МУ У ФОР МУ 
ПРИ ВРЕД НОГ ДРУ ШТВА.

Осни вач ки акт по слов ног удру же ња је уго вор ко ји пот пи су ју сви чла но ви чи ји се 
пот пи си ове ра ва ју у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ове ра пот пи са.

Осни вач ки акт по слов ног удру же ња са др жи на ро чи то:
1) по слов но име, се ди ште и ма тич ни/ре ги стар ски број чла но ва по слов ног удру

же ња;
2) по слов но име и се ди ште по слов ног удру же ња;
3) циљ осни ва ња по слов ног удру же ња;
4) де лат ност по слов ног удру же ња;
5) од ре ђи ва ње ор га на по слов ног удру же ња и њи хо вих над ле жно сти;
6) вре ме тра ја ња по слов ног удру же ња;
7) оба ве зе чла но ва по слов ног удру же ња;
8) при сту па ње, исту па ње и ис кљу че ње чла но ва. 
За оба ве зе у прав ном про ме ту по слов но удру же ње од го ва ра це ло куп ном сво јом 

имо ви ном, а чла но ви на на чин од ре ђен осни вач ким ак том.
Сви чла но ви по слов ног удру же ња има ју јед на ка пра ва и оба ве зе, осим ако је осни

вач ким ак том дру га чи је од ре ђе но.
По слов но удру же ње не мо же про ме ни ти прав ну фор му у фор му при вред ног дру

штва.

При ме на од ре да ба о дру штву с огра ни че ном од го вор но шћу

СХОД НА ПРИ МЕ НА ПРО ПИ СА КО ЈИ МА СЕ УРЕ ЂУ ЈЕ  
ПО ЛО ЖАЈ УДРУ ЖЕ ЊА

Члан 580.
НА ПИ ТА ЊА У ВЕ ЗИ СА ПО СЛОВ НИМ УДРУ ЖЕ ЊИ МА КО ЈА НИ СУ УРЕ

ЂЕ НА ОВИМ ЗА КО НОМ СХОД НО СЕ ПРИ МЕ ЊУ ЈУ ПРО ПИ СИ КО ЈИ МА СЕ УРЕ
ЂУ ЈЕ ПО ЛО ЖАЈ УДРУ ЖЕ ЊА.

На по слов но удру же ње сход но се при ме њу ју од ред бе овог за ко на о дру штву с огра
ни че ном од го вор но шћу, ако овим за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

При вред ни пре сту пи при вред ног дру штва и од го вор ног ли ца
Члан 585.

Нов ча ном ка зном од 100.000 до 1.000.000 ди на ра ка зни ће се за при вред ни пре ступ 
при вред но дру штво ако:
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1) оба вља де лат ност без прет ход ног одо бре ња, са гла сно сти или дру гог ак та над
ле жног ор га на, ако је исто као услов за оба вља ње те де лат но сти про пи са но по себ ним 
за ко ном (члан 4. став 2. овог за ко на);

2) у по сло ва њу по слов но име и дру ге оба ве зне по дат ке не упо тре бља ва у скла ду 
са чла ном 25. овог за ко на или по слу је под по слов ним име ном под ко јим кр ши огра ни
че ња из чла на 27. став 1. овог за ко на;

3) не сма њи основ ни ка пи тал ка да из го ди шњег фи нан сиј ског из ве шта ја про из
и ла зи да је услед гу бит ка не то имо ви на дру штва па ла ис под вред но сти тог основ ног 
ка пи та ла (чл 148. и 315. овог за ко на); 

4) пру жа фи нан сиј ску по др шку за сти ца ње сво јих уде ла или ак ци ја (чл. 154. став 
1. и члан 279. овог за ко на); 

5) вр ши пла ћа ња чла но ви ма су прот но од ред ба ма о огра ни че њу пла ћа ња (чл. 184. 
и 275. овог за ко на);

6) ако не оту ђи, по ни шти или рас по де ли соп стве не ак ци је у скла ду са оба ве зом 
оту ђе ња соп стве них ак ци ја (члан 287. овог за ко на);

7) не др жи и не чу ва ак та и до ку мен та у скла ду овим за ко ном (члан 240, члан 348. 
став 7. и члан 464. овог за ко на);

8) сма ње ње ка пи та ла вр ши су прот но од ред ба ма о за шти ти по ве ри ла ца (члан 319. 
овог за ко на);

9) при ли ком ста ту сне про ме не по вре ди за бра ну ства ра ња при вид ног ка пи та ла 
(члан 503. овог за ко на);

10) за вре ме ли кви да ци је пред у зи ма но ве по сло ве или чла но ви ма ис пла ћу је ди ви
ден де или рас по де љу је имо ви ну (члан 531. и члан 535. став 3. овог за ко на);

11) не са ста ви до ку мен те ко је на кон ис пла те по ве ри ла ца тре ба да са ста ви у скла ду 
са чла ном 540. овог за ко на;

12) као кон тро ли са но дру штво ис пла ти, од но сно као кон трол но дру штво при ми 
на кна ду по осно ву уго во ра о кон тро ли и упра вља њу, ако је кон тро ли са но дру штво по
сло ва ло са гу бит ком (члан 561. овог за ко на);

13) не пру жи од го ва ра ју ћу за шти ту по ве ри о цу кон тро ли са ног дру штва, по што му 
је пре ста ло свој ство кон трол ног дру штва, у скла ду са чла ном 566. овог за ко на;

14) се не ускла ди са од ред ба ма овог за ко на или се не ускла ди у про пи са ном ро ку 
у скла ду са овим за ко ном.

За рад ње из ста ва 1. овог чла на, ка зни ће се за при вред ни пре ступ и од го вор но ли це 
у дру штву нов ча ном ка зном од 20.000 до 200.000 ди на ра.

Оба ве за ускла ђи ва ња ка пи та ла
Ускла ђи ва ње основ ног ка пи та ла и по слов ног име на

Члан 589.
По сто је ћа дру штва ду жна су да свој ОСНОВ НИ ка пи тал ускла де са од ред ба ма 

овог за ко на до да на по чет ка при ме не овог за ко на ДО 1. ЈА НУ А РА 2014. ГО ДИ НЕ, 
осим у по гле ду уло га у ра ду и услу га ма ко ји су упи са ни или упла ће ни до да на сту па ња 
на сна гу овог за ко на.

Ре ги стра тор ко ји во ди ре ги стар при вред них су бје ка та ће у ро ку од 30 да на ОД 90 
ДА НА од да на по чет ка при ме не овог за ко на по слу жбе ној ду жно сти основ ни ка пи тал 
по сто је ћих дру шта ва ко ји је ре ги стро ван у скла ду са За ко ном о ре ги стра ци ји при вред
них су бје ка та („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 55/04, 61/05 и 111/09  др. за кон) ис ка за ти у 
ди на ри ма по зва нич ном сред њем кур су На род не бан ке Ср би је ва же ћем на дан упла те 
од го ва ра ју ћег уло га, ПРИ ЧЕ МУ СЕ УДЕ ЛИ ЧЛА НО ВА ДРУ ШТВА У ОСНОВ
НОМ КА ПИ ТА ЛУ ДРУ ШТВА НЕ МЕ ЊА ЈУ, А У СЛУ ЧА ЈУ АК ЦИ О НАР СКИХ 

http://www.podaci.net/_novo/prikaz-b.php?db=&what=z-pdrust03v04C5&draft=0&html=&nas=17187&nad=3&god=2004&status=1#clan5
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ДРУ ШТА ВА У ИЗ НО СУ ОСНОВ НОГ КА ПИ ТА ЛА КО ЈИ ЈЕ УПИ САН У ЦЕН
ТРАЛ НОМ РЕ ГИ СТРУ.

Оба ве за ускла ђи ва ња по сто је ћих ак ци о нар ских дру шта ва

Члан 592.
По сто је ћа ак ци о нар ска дру штва ду жна су да свој осни вач ки акт ускла де са од

ред ба ма овог за ко на до да на по чет ка при ме не овог за ко на 30. ЈУ НА 2012. ГО ДИ НЕ.
УСКЛА ЂИ ВА ЊЕ ОСНИ ВАЧ КОГ АК ТА ИЗ СТА ВА 1. ОВОГ ЧЛА НА ВР ШИ 

СЕ ТА КО ДА ТАЈ АКТ СА ДР ЖИ:
1) ПО СЛОВ НО ИМЕ И СЕ ДИ ШТЕ ДРУ ШТВА; 
2) ПРЕ ТЕ ЖНУ ДЕ ЛАТ НОСТ ДРУ ШТВА; 
3) ИЗ НОС НОВ ЧА НОГ И НЕ НОВ ЧА НОГ ДЕ ЛА ОСНОВ НОГ КА ПИ ТА ЛА 

КО ЈИ ЈЕ УПИ САН У 
ЦЕН ТРАЛ НОМ РЕ ГИ СТРУ, СА НА ЗНА КОМ О УКУП НОМ ИЗ НО СУ НОВ

ЧА НИХ И НЕ НОВ ЧА НИХ УЛО ГА КО ЈИ СУ УПЛА ЋЕ НИ, ОД НО СНО УНЕ ТИ 
У ДРУ ШТВО; 

4) ПО ДАТ КЕ О ВР СТА МА И КЛА СА МА АК ЦИ ЈА КО ЈЕ ЈЕ ДРУ ШТВО ИЗ
ДА ЛО, СА БИТ НИМ ЕЛЕ МЕН ТИ МА СВА КЕ КЛА СЕ АК ЦИ ЈА У СМИ СЛУ ЗА
КО НА КО ЈИМ СЕ УРЕ ЂУ ЈЕ ТР ЖИ ШТЕ КА ПИ ТА ЛА.

По сто је ћа ак ци о нар ска дру штва ду жна су да свој ста тут И ОР ГА НЕ ускла де са 
од ред ба ма овог за ко на, до да на по чет ка при ме не овог за ко на 30. ЈУ НА 2012. ГО ДИ НЕ, 
од но сно да у истом ро ку до не су ста тут ако га ни су до не ла до да на сту па ња на сна гу 
овог за ко на, А ТИМ СТА ТУ ТОМ МО ГУ ИМЕ НО ВА ТИ ДИ РЕК ТО РЕ, КАО И ЧЛА
НО ВЕ НАД ЗОР НОГ ОД БО РА, АКО ЈЕ УПРА ВЉА ЊЕ ДРУ ШТВОМ ДВО ДОМ НО.

По сто је ћа отво ре на и за тво ре на ак ци о нар ска дру штва ускла ђу ју се У СМИ СЛУ 
СТ. 1, 2. И 3. ОВОГ ЧЛА НА са од ред ба ма овог за ко на ко ји ма се уре ђу ју ак ци о нар ска 
дру штва, а отво ре на ак ци о нар ска дру штва и са од ред ба ма овог за ко на ко ји ма се уре ђу ју 
јав на ак ци о нар ска дру штва.

По сто је ћа ак ци о нар ска дру штва ду жна су да из вр ше не про ме не из ста ва 1. овог 
чла на ре ги стру ју у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји, у ро ку од три ме се ца од да на по
чет ка при ме не овог за ко на А НАЈ КА СНИ ЈЕ ДО 15. ЈУ ЛА 2012. ГО ДИ НЕ.

Над по сто је ћим ак ци о нар ским дру штви ма ко ја не по сту пе у скла ду са од ред ба ма 
ста ва 4. СТА ВА 5. овог чла на ре ги стра тор ко ји во ди ре ги стар при вред них су бје ка та 
по кре ће по сту пак при нуд не ли кви да ци је.

НА ПО СТО ЈЕ ЋА АК ЦИ О НАР СКА ДРУ ШТВА ДО ЊИ ХО ВОГ УСКЛА ЂИ
ВА ЊА У СМИ СЛУ ОВОГ ЧЛА НА ПРИ МЕ ЊИ ВА ЋЕ СЕ ОД РЕД БЕ ОВОГ ЗА
КО НА ПРИ ЧЕ МУ: 

1) ОД РЕД БЕ ОСНИ ВАЧ КОГ АК ТА, СТА ТУ ТА И ДРУ ГИХ ОП ШТИХ АКА ТА 
ТИХ ДРУ ШТА ВА ПРИ МЕ ЊИ ВА ЋЕ СЕ АКО НИ СУ У СУ ПРОТ НО СТИ СА ОД
РЕД БА МА ОВОГ ЗА КО НА; 

2) ПО СТО ЈЕ ЋИ УПРАВ НИ ОД БО РИ ОБА ВЉА ЋЕ НАД ЛЕ ЖНО СТИ ОД
БО РА ДИ РЕК ТО РА У СМИ СЛУ ОВОГ ЗА КО НА.


