
 

3. 
ПРЕПОРУКА Прописивање стварне и месне надлежности судова у случају спровођења извршења на акцијама 

акционарског друштва и уделима у друштву са ограниченом одговорношћу. 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство правде. 

пропис који треба 

изменити 

Закон о уређењу судова („Службени гласник РС“, број 116/08). 

 

начин спровођења  

Подношење Влади Нацрта закона којим ће се предложити измена Закона о уређењу судова („Службени 

гласник РС“, број 116/08), којим ће се прописати да је трговински суд надлежан за одређивање и 

спровођење извршења на ацијама акционарског друштва и уделима у друштву са ограниченом 

одговорношћу.   

 

рок за спровођење  15.01.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ СУДОВА  

 

Члан 1. 

 

У Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“, број 116/98) у члану 25. став 2. после речи: 

„одређује и спроводи извршење и обезбеђење одлука привредних судова, а одлука изабраних судова 

само кад су донете у споровима из тачке 1. става 1. овог члана“ додаје се запета и речи: „одређује и 

спроводи извршење на акцијама акционарског друштва и уделима у друштву са ограниченом 

одговорношћу“. 

 

Члан 2. 

 

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

Србије“ 

 

подносилац 

иницијативе 

1) Анонимни предлагач 

2) Славка Влашкалић, Сомбор 



препоруке  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

У пракси се јављају велики проблеми у погледу стварне и месне надлежности судова у случају извршења на акцијама 

односно уделима друштва, када се као странка појављује физичко лице. Разлог за неуједначену судску праксу произилази из 

супротности одредаба Закона о извршном поступку („Службени гласник РС“, број 125/04) којима се прописује да је за извршења и 

спровођењa извршења на ацијама акционарског друштва и уделима у друштву са ограниченом одговорношћу надлежан 

трговинским суд на чијем се подручју води јавни регистар друштава у коме је уписано друштво на чијим се ацијама, односно 

уделима извршење предлаже, док је Законом о судовима („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 60/91 - исправка, 18/92 - исправка, 

71/92, 63/01, 42/02, 27/03 и 29/04) и Законом о уређењу судова који је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2010. године, а којим се ставља ван снаге Закон о 

судовима, искључена надлежност трговинског суда када се као странка појављује физичко лице.  

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

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

 скраћењу трајања поступка извршења, бржег намирења повериоца као и повећању правне сигурности.  

 

 ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Чланом 245. Закона о извршном поступку прописано је да је за дозволу извршења и спровођењa извршења на ацијама 

акционарског друштва и уделима у друштву са ограниченом одговорношћу, надлежан трговинским суд на чијем се подручју 

води јавни регистар друштава у коме је уписано друштво на чијим се акцијама, односно уделима извршење предлаже. Оваква 

законска одредба је потпуно супротна одредбама члана 15 став 2. тачка в) Закона о судовима, којом је прописано да 

трговински суд одређује и спроводи извршење и обезбеђење на основу веродостојних исправа, одлука привредних судова и 

одлука мировних већа и арбитража када се односе на лица из става 1 тач. а) и б) овог члана, односно када се односе на 

предузећа и друга правна лица, имаоце радњи и друге појединце, који у виду регистрованог занимања обављају привредну 

делатност, страна правна и физичка лица за спорове из њихових међусобних привредних односа.  С друге стране, Законом о 



уређењу судова у члану 25. став 2. прописано је да привредни суд у првом степену води поступак за упис у судски регистар 

правних лица и других субјеката ако за то није надлежан други орган; води поступак стечаја и реорганизације; одређује и 

спроводи извршење на основу веродостојних исправа када се односе на лица из тачке 1. става 1. овог члана, одређује и 

спроводи извршење и обезбеђење одлука привредних судова, а одлука изабраних судова само кад су донете у споровима из 

тачке 1. става 1. овог члана; одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука донетих у споровима из 

тачке 1. става 1. овог члана; одређује и спроводи извршење и обезбеђење на бродовима и ваздухопловима; води ванпарничне 

поступке који произлазе из примене Закона о привредним друштвима. Наиме, наведеним одредбом искључена је надлежност 

трговинског суда када се као странка у извршном поступку услед извршења на акцијама појављује физичко лице. Услед 

наведеног јављају се недоумице у судској пракси у вези са питањем надлежности судова када се као странка у извршном 

поступку појављује физичко лице, односно нејасно је да ли је у том случају надлежан општински или трговински суд. Одредбе 

Закона о судовима примењиваће се до 1. јануара 2010. године, односно до ступања на снагу Закона о уређењу судова. 

Међутим, ступањем на снагу Закона о уређењу судова овај проблем остаће нерешен из разлога што је и тим законом 

искључена  надлежност трговинског суда када се као странка у извршном поступку услед извршења на акцијама појављује 

физичко лице, те је стога потребно извршити измене у самом Закону о уређењу судова на тај начин што ће се прописати да је 

трговински суд надлежан за дозволу извршења и спровођење извршења на ацијама акционарског друштва и уделима у 

друштву са ограниченом одговорношћу и тиме искључити надлежност општинског суда. У супротном, физичка лица ће и 

даље бити у недомици ком суду да поднесу предлог за дозволу извршења у овом случају, јер се трговински судови оглашавају 

ненадлежним по основу Закона о судовима, док се  судови опште надлежности оглашавају ненадлежним по основу Закона о 

извршном поступку. 

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ВАЖЕЋЕГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 

„Члан 25. 

 

        Привредни суд у првом степену суди: 

        1. у споровима између домаћих и страних привредних друштава, предузећа, задруга и предузетника и њихових 

асоцијација (привредни субјекти), у споровима који настану између привредних субјеката и других правних лица у обављању 

делатности привредних субјеката, па и кад је у наведеним споровима једна од странака физичко лице ако је са странком у 

односу материјалног супарничарства; 

        2. у споровима о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, модела, узорака, жигова и ознака 

географског порекла кад настану између субјеката из тачке 1. овог става; у споровима поводом извршења и обезбеђења из 

надлежности привредних судова, а у споровима поводом одлука изабраних судова само кад су донете у споровима из тачке 1. 



овог става; 

       3. у споровима који произлазе из примене Закона о привредним друштвима или примене других прописа о организацији и 

статусу привредних субјеката, као и у споровима о примени прописа о приватизацији; 

       4. у споровима о страним улагањима; о бродовима и ваздухопловима, пловидби на мору и унутрашњим водама и 

споровима у којима се примењују пловидбено и ваздухопловно право, изузев спорова о превозу путника; о заштити фирме; 

поводом уписа у судски регистар; поводом стечаја и ликвидације. 

       Привредни суд у првом степену води поступак за упис у судски регистар правних лица и других субјеката ако за то није 

надлежан други орган; води поступак стечаја и реорганизације; одређује и спроводи извршење на основу веродостојних 

исправа када се односе на лица из тачке 1. става 1. овог члана, одређује и спроводи извршење и обезбеђење одлука привредних 

судова, а одлука изабраних судова само кад су донете у споровима из тачке 1. става 1. овог члана, ОДРЕЂУЈЕ И СПРОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕ НА АКЦИЈАМА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА И УДЕЛИМА У ДРУШТВУ СА ОГРАНИЧЕНОМ; одлучује о 

признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука донетих у споровима из тачке 1. става 1. овог члана; одређује и 

спроводи извршење и обезбеђење на бродовима и ваздухопловима; води ванпарничне поступке који произлазе из примене 

Закона о привредним друштвима. 

      Привредни суд у првом степену одлучује о привредним преступима и с тим у вези о престанку заштитне мере или правне 

последице осуде. 

     Привредни суд врши и друге послове одређене законом.“ 

  

 


