
 

3. 
ПРЕПОРУКА Прописати који се дан сматра даном достављања позива члановима друштва са ограниченом 

одговорношћу на седницу скупштине друштва.  

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство економије и регионалног развоја 

пропис који треба 

изменити 

Закон о привредним друштвима (''Службени гласник РС“, бр. 125/2004) 

 

начин спровођења Подношење Влади нацрта закона којим ће се предложити допуна члана 140. Закона о привредним 

друштвима (''Службени гласник РС“, бр. 125/2004) тако што ће се прописати који се дан сматра даном 

достављања позива члаановима друштва на седницу друштава са ограниченом одговорношћу.  

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. 125/2004) у члану 140. после 

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

„Даном достављања позива из става 2. овог члана у смислу овог закона сматра се дан слања 

поштом препорученом пошиљком или електронском поштом.“ 

 Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 2. 

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

Србије“ 

 

Подносилац 

иницијативе  

1) Анонимни предлагач 

2) Адвокатска канцеларија Самуиловић 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

Чланом 140. Закона о привредним друштвима прописано је да се позив за седницу скупштине друштва доставља сваком 

члану најкасније седам дана а најраније 15 дана пре дана одржавања седнице скупштине. Међутим, правна празнина јер није 

прописано који се дан сматра даном достављања позива, што за последицу има пократање великог броја парница за поништај 

одлука донетих на седници друштва због неуредног позивања. На седницама скупштине одлучује се о важним питањима за 

друштво, те уколико је покренута парница за поништај одлука донетих на тим седницама, може доћи до паралисања рада друштва 

и до проузроковања штете друштву.  

 

УПОРЕДНА ПРАКСА 

Оваква решења су прихваћена у правним системима Републике Српске, Босне и Херцеговине и Републике Хрватске. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

 У овом случају није могуће прецизно навести уштеде на годишњем нивоу, али свакако се позитивни ефекти огледају у 

повећању правне сигурности услед прецизирања дана достављања позива и смањењу броја тужби за поништај одлука донетих на 

седници скупштине друштва, због неуредног позивања, а сам тим и до растерећења судова. 

 

ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

У члану 140. Закона о привредним друштвима није прецизирано који дан се сматра даном достављања позива члану 

друштва са ограниченом одговорношћу на седницу скупштине, те се појављују различита тумачења, да ли је то дан када је члан 

скупштине примио позив, када му је позив послат или је у птању неки други дан. 
У Закону о привредним друштвима, одредбе којима се уређују питања акционарских друштва у појединим случајевима 

сходно се примењују и на друштва са ограниченом одговорношћу. Иако је у члану 281. Закона о привредним друштвима, 

прописано који се дан сматра даном достављања позива на седницу скупштине акционара, законодавац је очигледно пропустио да 

пропише сходну примену ове одредбе и на друштва са ограниченом одговорношћу, што је довело до правне празнине у погледу 

овог оитања. 

Скупштина друштва има широк делокруг рада и на њеним седницама  се одлучује о одобравању послова закључених у вези 

са оснивањем друштва пре регистрације; избору и разрешењу директора или чланова управног одбора и утврђивању њихове 

накнаде, односно зараде;одобравању финансијских извештаја, доношењу одлуке о времену и износу исплате члановима 

друштва;именовању интерног ревизора или ревизора друштва и потврђивању њихових налаза и мишљења, утврђивању накнаде 

или других услова њиховог уговора са друштвом; именовању ликвидационог управника и потврђивању ликвидационог 



биланса;повећању и смањењу основног капитала друштва, стицању сопствених удела и повлачењу и поништењу удела, као и о 

емисији хартија од вредности;давању прокуре и пословног пуномоћја за све огранке друштва; одлучивању о допунским улозима 

од стране чланова друштва;искључењу члана друштва, пријему новог члана и преносу удела на трећа лица када је одобрење 

друштва потребно;статусним променама, промени правне форме и престанку друштва;давању одобрења на правне послове 

чланова друштва, односно директора и других лица, у складу са чланом 35. овог закона;стицању, продаји, давању у закуп, 

залагању или другом располагању имовином велике вредности, у складу са овим законом;измени оснивачког акта или уговора 

чланова друштва; образовању огранка; доношењу пословника о свом раду и другим питањима утврђеним оснивачким актом или 

уговором чланова друштва која су у делокругу скупштине чланова.  

Имајући у виду значај одлука које се доносе на седници скупштине друштва, допуна члана 140. овог закона би отклонила 

постојећу правну празнину, довела до повећања правне сигурности, смањења броја тужби за поништај одлука донетих на седници 

скупштине друштва а самим тим и до растерећења судова. 

 ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

Члан 140. 

 Седница скупштине чланова друштва с ограниченом одговорношћу сазива се писаним позивом упућеном сваком члану 

друштва на адресу која се води у књизи чланова друштва, а који уз њихову писану сагласност може бити и у електронском 

облику. 

 Позив за седницу скупштине чланова друштва с ограниченом одговорношћу доставља се сваком члану најкасније седам 

дана, а најраније 15 дана пре дана одржавања седнице скупштине.  

 Позив за седницу скупштине чланова друштва с ограниченом одговорношћу обавезно садржи пословно име и седиште 

друштва, време и место одржавања, предлог дневног реда скупштине и друге податке одређене оснивачким актом или уговором 

чланова друштва. Ако је предложена измена оснивачког акта или уговора чланова друштва прилаже се и текст предлога тих аката. 

Уз позив за седницу скупштине достављају се и предлози одлука из тачака дневног реда, предлози или описи уговора које 

скупштина чланова одобрава и, кад је потребно, финансијски извештаји, извештаји директора или управног одбора, као и 

ревизора. 

 ДАНОМ ДОСТАВЉАЊА ПОЗИВА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА СМАТРА СЕ ДАН 

СЛАЊА ПОШТОМ ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ.  

 Скупштина чланова друштва с ограниченом одговорношћу одлучује о питањима наведеним у дневном реду и о питањима 

које предложи било који члан друштва који је о томе обавестио остале чланове друштва најкасније три дана пре дана одржавања 

седнице скупштине. Питања која нису наведена у позиву за седницу скупштине чланова друштва с ограниченом одговорношћу 

или о којима нису били обавештени остали чланови друштва могу се уврстити у дневни ред ако се ниједан члан не противи 

расправи и гласању о њима. Одлуке о накнадно укљученим питањима пуноважне су ако своју несагласност у односу на њих не 

изрази ниједан одсутни члан, у складу са оснивачким актом или уговором чланова друштва. 

 


