
 

1. 
ПРЕПОРУКА Прописати да акционари не могу тражити на увид акта из члана 342. Закона о 

привредним друштвима, ако их је привредно друштво прогласило пословном тајном  

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство економије и регионалног развоја 

пропис који треба 

изменити 

Закон о привредним друштвима (''Службени гласник РС“, бр. 125/04) 

 
начин спровођења Подношење Влади нацрта закона којим ће се предложити допуна члана 343. Закона о 

привредним друштвима (''Службени гласник РС“, бр. 125/04), којом ће се прописати да 

акционари не могу тражити на увид акта из члана 342. Закона о привредним друштвима, ако их 

је привредно друштво прогласило пословном тајном. 

рок за спровођење  31.03.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 

 

Члан 1. 

У Закону о привредним друштвима (''Службени гласник РС“, бр. 125/04) у члану 343. 

став 1. после речи: „у просторијама друштва“ додаје се запета и речи: „осим аката из члана 342. 

став 1. тач. 4, 6, 8. и 12. и записника и одлука управног одбора, ако их је у складу са својим 

општим актима, због ризика преноса информација од значаја за пословне конкуренте, 

прогласило пословном тајном“. 

Додаје се нови став 3. који гласи: 

 „Акционари и бивши акционари не могу злоупотребљавати право из става 1. овог члана, 

а нарочито тако да више пута захтевају приступ истим актима.“ 

 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 
подносилац иницијативе  Заједничка препорука фокус групе за привредна друштва 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

Закон о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, број 125/04) неоправдано оптерећује отворена акционарска 

друштва обавезом да „ставе на располагање“ сваком акционару акте, односно документа таксативно наведена у члану 

342. Закона. Међу документа наведена у члану 342 Закона, поред општих аката друштва и статусне документације, 

спадају и појединачна акта, пословне одлуке и уговори који садрже информације, чије одавање пословној конкуренцији 

може друштву да нанесе велику штету. 

Упракси се због ове правне празнине – законске недоречености догађа да одређена лица купују акције искључиво 

да би на основу њих обезбедили приступ информацијама о конкретном привредном друштву, а у циљу наношења штете 

самом привредном друштву чије су акције купили, односно ради слабљења сопствене конкуренције. 

Такође, акционари у пракси ово право злоупотребљавају тако што често и некоординисано траже да им друштво да 

на увид и фотокопира идентична документа, па им запослени посвећују неоправдано велики број радних сати, што 

друштву компликује пословање и проузрокује непотребне трошкове. 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ 

Прихватањем ове препоруке, побољшали би се услови за пословање акционарских друштава и спречио би се 

„одлив“ конкурентским фирмама поверљивих информација, што су предуслови за прекид евидентне тенденције промене 

форме из акционарских друштава у друштва са ограниченом одговорношћу. Привреда би по овом основу остварила 

значајне уштеде по основу спречавања штете проузроковане одавањем поверљивих информација конкуренцији и 

великих трошкова које им акционари проузрокују честим и некоординисаним захтевима за увид у документацију и 

захтевима за фотокопирање исте.  

 ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

Члан 343. 

Акционарско друштво дужно је, ако посебним законом није друкчије прописано, да акта из члана 342. овог закона 

стави на располагање сваком акционару или ранијем акционару за период у коме је био акционар друштва, ради 

копирања и остваривања права увида и то у радно време друштва у просторијама друштва, ОСИМ АКАТА ИЗ ЧЛАНА 

342. СТАВ 1. ТАЧ. 4, 6, 8. И 12. И ЗАПИСНИКА И ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА, АКО ИХ ЈЕ У СКЛАДУ СА 

СВОЈИМ ОПШТИМ АКТИМА, ЗБОГ РИЗИКА ПРЕНОСА ИНФОРМАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВНЕ 

КОНКУРЕНТЕ, ПРОГЛАСИЛО ПОСЛОВНОМ ТАЈНОМ 

Акционарско друштво може одредити да лице које захтева приступ актима треба да се идентификује, као и да 

докаже статус акционара пре обезбеђења тражене информације. 

АКЦИОНАРИ И БИВШИ АКЦИОНАРИ НЕ МОГУ ЗЛОУПОТРЕБЉАВАТИ ПРАВО ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА, А НАРОЧИТО ТАКО ДА ВИШЕ ПУТА ЗАХТЕВАЈУ ПРИСТУП ИСТИМ АКТИМА. 



 


