
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Уставни основ за доношење овог закона је члан 97. став 1. тачка 6) Устава 

Републике Србије, којим је, између осталог, утврђено да Република Србија уређује и 

обезбеђује, јединствено тржиште, правни положај привредних субјеката и систем 

обављања појединих привредних и других делатности.  

 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 

83/14 - др. закон, 5/15 и 44/18) уређује се правни положај привредних друштава, а 

нарочито њихово оснивање, управљање, статусне промене, промене правне форме, 

престанак и друга питања од значаја за њихов положај, као и правни положај 

предузетника.  

Имајући у виду предмет овог закона, исти је од нарочитог значаја за стварање 

повољног пословног окружења за развој привреде Републике Србије и пословање 

привредних субјеката на територији Републике Србије.  

Влада је Закључком 05 Број: 48-5826/2018 од 21. јуна 2018. године, усвојила 

Програм за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о 

условима пословања-Doing Business за период 2018-2019. године са Акционим планом.  

У складу са мерама из Акционог плана, извршене су допуне у члану 25. Закона, а 

у циљу отклањања дилема и различитих тумачења у пракси. Наиме, предложено је да 

приликом закључивања правних послова, односно предузимања правних радњи од 

стране друштва, судови, државни органи и друга правна лица јавног и приватног права 

не могу истицати примедбе у погледу некоришћења печата, нити се исте могу истицати 

као разлога за поништај, раскид, односно непуноважност закљученог правног посла, 

односно предузете правне радње, чак и у случају када је интерним актима друштва 

прописано да друштво има и користи печат у пословању.  

Такође, у циљу унапређења заштите права мањинских чланова друштва, а у 

складу са мерама из Акционог плана, извршене су и измене у погледу рока за 

објављивање обавештења о закљученом правном послу, односно предузетој правној 

радњи, у којој постоји лични интерес, и предвиђено изрицање мере привременог 

ограничења права вршења функције директора, члана надзорног одбора, заступника 

или прокуристе у трајању од једне године у поступку по тужби из чл. 67. и 78. Закона. 

Такође, уведена је и обавеза за јавна акционарска друштва да на својој интернет 

страници објаве податке о занимању, претходном запослењу и функцијама директора и 

чланова надзорног одбора јавног акционарског друштва. 

Имајући у виду да ће пројекти јавно-приватног партнерства све више бити 

заступљени у Републици Србији, а у циљу ефикасније реализације тих пројеката, 

предложене су допуне члана 471. Закона, којима се прописује да за измене закљученог 

јавног уговора које се врше у складу са поступком и ограничењима за измене јавног 

уговора према прописима којима се уређује јавно-приватно партнерство и концесије, 

није потребно доношење нове одлуке о стицању, односно располагању имовином 

велике вредности, ако је скупштина јавног акционарског друштва донела одлуку о 

одобравању стицања, односно располагања имовином велике вредности за закључење 

јавног уговора. С тим у вези, предложено је и да за закључење директног уговора у 

складу са прописима којима се уређује јавно-приватно партнерство и концесије, 

скупштина јавног акционарског друштва не доноси одлуку о стицању, односно 

располагању имовином велике вредности, уколико је већ донела одлуку о одобравању 
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стицања, односно располагања имовином велике вредности за закључење јавног 

уговора. 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

Чланом 1. Нацрта закона предложене су допуне члана 25. Закона, додавањем 

новог става 4. којим је прописано да приликом закључивања правних послова, односно 

предузимања правних радњи од стране друштва, судови, државни органи и друга 

правна лица јавног и приватног права не могу истицати примедбе у погледу 

некоришћења печата, нити се исте могу истицати као разлога за поништај, раскид, 

односно непуноважност закљученог правног посла, односно предузете правне радње, 

чак и у случају када је интерним актима друштва прописано да друштво има и користи 

печат у пословању.  

Чланом 2. Нацрта закона врше се измене у члану 66. став 9. тако што се рок за 

објављивање обавештења о закљученом правном послу, односно предузетој правној 

радњи, у којој постоји лични интерес скраћује са 15 дана на три дана. 

Чланом 3. Нацрта закона врши се значајно унапређење заштите мањинских 

чланова друштва у складу са Акционим планом - Doing Business, из којих се разлога се 

допуњује члан 67. Закона. Наиме, наведеним допунама прописује се да уколико се у 

поступку по тужби из става 1. овог члана утврди постојање повреде правила о 

одобравању послова у којима постоји лични интерес директора, члана надзорног 

одбора, заступника или прокуристе, надлежни суд ће изрећи и меру привременог 

ограничења права вршења функције директора, члана надзорног одбора, заступника 

или прокуристе у трајању од једне године. Такође, прописује се да ће суд по 

правноснажности ове судске одлуке, исту доставити Агенцији за привредне регистре 

ради уписа у Централну евиденцију привремених ограничења права лица 

регистрованих у Агенцији за привредне регистре. 

Чланом 4. Нацрта закона предложене су допуне члана 78. Закона, а којима се  

значајно унапређује заштита мањинских чланова друштва у складу са Акционим 

планом - Doing Business. Наиме, наведеним допунама прописује се да ће надлежни суд 

и у случају индивидуалне тужбе, коју члан друштва подноси против лица из члана 61. 

Закона због повреде посебних дужности према друштву, уколико се у поступку по 

тужби из става 1. овог члана утврди постојање повреде правила о одобравању послова у 

којима постоји лични интерес директора, члана надзорног одбора, заступника или 

прокуристе, изрећи и меру привременог ограничења права вршења функције директора, 

члана надзорног одбора, заступника или прокуристе у трајању од једне године. Такође, 

прописује се да ће суд по правноснажности ове судске одлуке, исту доставити Агенцији 

за привредне регистре ради уписа у Централну евиденцију привремених ограничења 

права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре. 

Чланом 5. Нацрта закона после члана 368. Закона додаје се назив члана и члан 

368а, којим се уређују обавеза објављивања података о запослењу, занимању и 

функцијама директора и чланова надзорног одбора јавног акционарског друштва, у 

складу са мерама из Акциониог плана - Doing Business листе. Наиме, јавно акционарско 

друштво је у обавези да на својој интернет страници објави тачне и ажурне податке о 

занимању и претходном запослењу чланова одбора директора, односно надзорног 

одбора, као и податке о чланству у другим одборима и функцијама које обављају у 

другим друштвима. 

Чланом 6. Нацрта закона предложено је да се члан 471. Закона допуни 

додавањем два нова става, и то ст. 5. и 6.  Наиме, овим допунама је да  ако је скупштина 
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јавног акционарског друштва донела одлуку о одобравању стицања, односно 

располагања имовином велике вредности за закључење јавног уговора у складу са 

прописима којима се уређује јавно-приватно партнерство и концесије, за измене 

закљученог јавног уговора које се врше у складу са поступком и ограничењима за 

измене јавног уговора према прописима којима се уређује јавно-приватно партнерство 

и концесије, није потребно доношење нове одлуке о стицању, односно располагању 

имовином велике вредности. Такође, предложено је и да за закључење директног 

уговора у складу са прописима којима се уређује јавно-приватно партнерство и 

концесије, скупштина јавног акционарског друштва не доноси одлуку о стицању, 

односно располагању имовином велике вредности, уколико је већ донела одлуку о 

одобравању стицања, односно располагања имовином велике вредности за закључење 

јавног уговора. 

Чланом 7. Нацрта закона предлаже се да Закон ступи на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТАВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА 

За примену овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике 

Србије. 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку сагласно члану 167. 

Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 - пречишћен 

текст), имајући у виду да је Влада Закључком 05 Број: 48-5826/2018 од 21. јуна 2018. 

године, усвојила Програм за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи 

Светске банке о условима пословања-Doing Business за период 2018-2019. године са 

Акционим планом. Заштита мањинских акционара је једна од области која је 

обухваћена Програмом за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи 

Светске банке о условима пословања-Doing Business за период 2018-2019. године, те се 

у циљу добијања максималног броја поена и побољшања ранга по том основу у овој 

области, предлажу наведене измене и допуне Закона о привредним друштвима. 

VI. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА 

СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ” 

Влада је Закључком 05 Број: 48-5826/2018 од 21. јуна 2018. године, усвојила 

Програм за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о 

условима пословања-Doing Business за период 2018-2019. године са Акционим планом. 

Заштита мањинских акционара је једна од области која је обухваћена Програмом за 

унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима 

пословања-Doing Business за период 2018-2019.године, те се у циљу остваривања 

напретка у области заштите мањинских акционара, односно добијања максималног 

броја поена и побољшања ранга по том основу у овој области на листи Светске банке 

приликом израде наредног извештаја, предлаже да Закон ступи на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
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VII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

1. Одређивање проблема које закон треба да реши 

Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број 36/11, 99/11, 

83/14 - др. Закон, 5/15 и 44/18), као закон од нарочитог значаја за развој привреде 

Републике Србије и стварања повољног пословног окружења за оснивање и пословање 

привредних субјеката, неопходно је изменити и допунити са циљем унапређења ранга 

Републике Србије у области заштите мањинских акционара на листи Светске банке о 

условима пословања „Doing Business”, као и ефикасније реализације пројекaта јавно-

приватног партнерства. 

Сходно наведеном, измене и допуне закона резултат су мера предвиђених 

Програмом за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о 

условима пословања-Doing Business за период 2018-2019. године са Акционим планом, 

а који је Влада усвојила Закључком 05 Број: 48-5826/2018 од 21. јуна 2018. године. 

У складу са мерама из Акционог плана, извршене су допуне у члану 25. Закона, а 

у циљу отклањања дилема и различитих тумачења у пракси. Наиме, предложено је да 

приликом закључивања правних послова, односно предузимања правних радњи од 

стране друштва, судови, државни органи и друга правна лица јавног и приватног права 

не могу истицати примедбе у погледу не коришћења печата, нити се исте могу 

истицати као разлога за поништај, раскид, односно непуноважност закљученог правног 

посла, односно предузете правне радње, чак и у случају када је интерним актима 

друштва прописано да друштво има и користи печат у пословању.  

Наведени проблеми уочени су нарочито у домену потребе да се изврши 

унапређење одредаба које се односе на заштиту права мањинских чланова друштва, а 

нарочито у погледу рока за објављивање обавештења о закљученом правном послу, 

односно предузетој правној радњи, у којој постоји лични интерес, и изрицања мере 

привременог ограничења права вршења функције директора, члана надзорног одбора, 

заступника или прокуристе у трајању од једне године у поступку по тужби из чл. 67. и 

78. Закона, као и транспарентности података о занимању, претходном запослењу и 

функцијама директора и чланова надзорног одбора јавног акционарског друштва. 

Наиме, Нацртом закона предложено је да се рок за објављивање обавештења о 

закљученом правном послу, односно предузетој правној радњи, у којој постоји лични 

интерес скрати са 15 дана на три дана. 

Такође, значајно унапређење заштите мањинских чланова друштва у складу са 

Акционим планом - Doing Business, врши се кроз предложене допуне чл. 67. и 78. 

Закона. Наиме, наведеним допунама прописује се да ће, уколико се у поступку по 

тужби утврди постојање повреде правила о одобравању послова у којима постоји лични 

интерес директора, члана надзорног одбора, заступника или прокуристе, надлежни суд 

изрећи и меру привременог ограничења права вршења функције директора, члана 

надзорног одбора, заступника или прокуристе у трајању од једне године. Такође, 

прописује се да ће суд по правноснажности ове судске одлуке, исту доставити Агенцији 

за привредне регистре ради уписа у Централну евиденцију привремених ограничења 

права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре. 

У складу са мерама из Акционог плана - Doing Business, предложен је нови члан 

368а, којим се прописује да је јавно акционарско друштво у обавези да на својој 

интернет страници објави тачне и ажурне податке о занимању и претходном запослењу 

чланова одбора директора, односно надзорног одбора, као и податке о чланству у 

другим одборима и функцијама које обављају у другим друштвима. 

У циљу ефикасније реализације пројеката јавно-приватног партнерства, а 

имајући у виду да ће исти све више бити заступљени у Републици Србији, предложене 
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су допуне члана 471. Закона, којима се прописује да за измене закљученог јавног 

уговора које се врше у складу са поступком и ограничењима за измене јавног уговора 

према прописима којима се уређује јавно-приватно партнерство и концесије, није 

потребно доношење нове одлуке о стицању, односно располагању имовином велике 

вредности, ако је скупштина јавног акционарског друштва донела одлуку о одобравању 

стицања, односно располагања имовином велике вредности за закључење јавног 

уговора. С тим у вези, предложено је и да за закључење директног уговора у складу са 

прописима којима се уређује јавно-приватно партнерство и концесије, скупштина 

јавног акционарског друштва не доноси одлуку о стицању, односно располагању 

имовином велике вредности, уколико је већ донела одлуку о одобравању стицања, 

односно располагања имовином велике вредности за закључење јавног уговора. 

2. Циљеви који се доношењем закона постижу 

Кључни циљ који се жели постићи доношењем предложених измена и допуна 

важећег закона је отклањања дилема и различитих тумачења у пракси у погледу 

коришћења печата, као и остваривање напретка у области заштите мањинских 

акционара, односно добијање максималног броја поена и побољшање ранга Републике 

Србије у овој области на листи Светске банке приликом израде наредног извештаја, а 

што је у складу са Закључком Владе 05 Број: 48-5826/2018 од 21. јуна 2018. године, 

којим је усвојен Програм за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи 

Светске банке о условима пословања-Doing Business за период 2018-2019. године са 

Акционим планом. Наиме, заштита мањинских акционара је једна од области која је 

обухваћена Програмом за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи 

Светске банке о условима пословања-Doing Business за период 2018-2019. године, те се 

у циљу остваривања напретка у овој области предлаже доношење Закона о изменама и 

допунама Закона о привредним друштвима. 

Поред наведеног, циљ који ће се постићи усвајањем предложених решења је 

постизање веће транспарентности, правне сигурности, а што ће свакако резултирати 

повољнијим положајем мањинских чланова друштва, чиме ће се побољшати услови 

пословања, а што ће утицати и на побољшање инвестиционе климе.  

Предложеним изменама стварају се и услови за ефикаснију реализацију 

пројеката јавно-приватног партнерства, а имајући у виду да ће исти све више бити 

заступљени у Републици Србији. Наиме, предложеним решењем јавна акционарска 

друштва биће изузета од обавезе сувишног сазивања седница скупштине ради 

одлучивања о стицању, односно располагању имовином велике вредности за измене 

већ одобреног јавног уговора, ако се оне врше у складу са поступком и ограничењима 

за измене јавног уговора према прописима којима се уређује јавно-приватно 

партнерство и концесије, као и за закључивање директног уговора, по основу већ 

одобреног јавног уговора. 

3. Друге могућности за решавање проблема 

С обзиром на то да Закон о привредним друштвима уређује општи правни оквир 

за положај привредних друштава, као и правни положај предузетника, друге 

могућности за унапређење одредаба тог закона и њихово усаглашавање са другим 

прописима, не постоје.  

4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема? 

Као што је напред наведено, једино је изменама и допунама Закона о 

привредним друштвима било могуће предвидети одредбе којима би се допринело 

побољшању ранга Републике Србије на листи Светске банке о условима пословања-

Doing Business, унапређењем одредаба које се односе на заштиту права мањинских 
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акционара. Сходно томе, доношење закона ради реализације напред изнетих циљева, 

јесте једини начин за решавање проблема.                                                                                                                        

 5. На кога ће и како утицати решења предложена у закону  

Предложена решења у закону имаће позитиван утицај на отклањање дилема и 

различитог поступања у пракси у погледу коришћења печата, на транспарентност при 

закључивању послова, односно предузимању правних радњи у којима постоји лични 

интерес лица која имају посебне дужности према друштву, као и на подизање нивоа 

свести директора, чланова надзорног одбора, заступника и прокуриста у погледу 

поштовања одредаба закона при закључивању правног посла, односно предузимању 

правне радње у којима постоји лични интерес. 

Такође, предложена решења имаће позитиван утицај и на мањинске чланове 

друштва и потенцијалне инвеститоре, као и на ефикасније спровођење пројеката јавно-

приватног партнерства, што ће свакако унапредити привредну активност. 

6. Трошкови које ће примена закона изазвати код грађана и привреде, 

посебно малих и средњих предузећа 

Примена предложених законских решења неће изазивати трошкове код грађана 

и привреде (ни код малих и средњих привредних друштава).  

7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове? 

Позитивни ефекти оправдавају трошкове имајући у виду да је напред наведено 

да примена предложених законских решења неће изазивати трошкове за привреду, с 

обзиром да се не уводе нове додатне обавезе које захтевају плаћање накнада. 

Позитивни ефекти огледају се у следећем: 

- отклањања дилема и различитих тумачења у пракси у погледу употребе печата. 

Наиме, примећено је да је од привредних друштава и предузетника тражено да користе 

печат приликом закључивања правних послова, односно предузимања правних радњи, 

и поред тога што је у складу са чланом 25. Закона о привредним друштвима употреба 

печата није обавезна. С тим у вези, а у складу са мерама из Акционог плана, извршене 

су допуне у члану 25. Закона, те је предложено да приликом закључивања правних 

послова, односно предузимања правних радњи од стране друштва, судови, државни 

органи и друга правна лица јавног и приватног права не могу истицати примедбе у 

погледу не коришћења печата, нити се исте могу истицати као разлога за поништај, 

раскид, односно непуноважност закљученог правног посла, односно предузете правне 

радње, чак и у случају када је интерним актима друштва прописано да друштво има и 

користи печат у пословању.  

- стварају се услови за бржу доступност информација о закљученом правном 

послу, односно предузетој правној радњи, у којој постоји лични интерес мањиским 

члановима друштва, кроз скраћење рока у коме је друштво капитала у обавези да објави 

обавештење о закљученом правном послу, односно предузетој правној радњи, у којој 

постоји лични интерес са 15 дана на три дана; 

- подизање нивоа свести директора, чланова надзорног одбора, заступника и 

прокуриста у погледу поштовања одредаба закона при закључивању правног посла, 

односно предузимању правне радње у којима постоји лични интерес, прописивањем 

изрицања мере изрицања мере привременог ограничења права вршења функције 

директора, члана надзорног одбора, заступника или прокуристе у трајању од једне 

године у поступку по тужби из чл. 67. и 78. Закона; 

-  транспарентност података о занимању, претходном запослењу и функцијама 

чланова одбора директора и чланова надзорног одбора јавног акционарског друштва; 
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- ефикасније спровођење пројеката јавно-приватног партнерства и већа 

заинтересованост приватних партнера за ове пројекте, кроз изузимање јавних 

акционарских друштава од обавезе сувишног сазивања седница скупштине ради 

одлучивања о стицању, односно располагању имовином велике вредности за измене 

већ одобреног јавног уговора, ако се оне врше у складу са поступком и ограничењима 

за измене јавног уговора према прописима којима се уређује јавно-приватно 

партнерство и концесије, као и за закључивање директног уговора, по основу већ 

одобреног јавног уговора. На овај начин постижу се уштеде у времену и новцу, с 

обзиром да је заказивање седница скупштине дуготрајан и скуп процес. 

8. Да ли акт подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишну конкуренцију? 

Овај закон ће стимулисати привредну активност и повећати тржишну 

конкуренцију, из разлога што је стварањем услова за повећани ниво инвестиционе 

активности реално очекивати повећање броја привредних субјеката. 

9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове? 

С обзиром да се закон доноси по хитном поступку, а ради остваривање напретка  

Републике Србије у области заштите мањинских акционара, односно добијање 

максималног броја поена и побољшање ранга Републике Србије у овој области на листи 

Светске банке приликом израде наредног извештаја, други субјекти нису учествовали у 

доношењу овог закона. 

 10. Које ће мере бити предузете да би се остварили разлози доношења 

Закона? 

Министарство привреде ће у сарадњи са свим релевантним субјектима, као што 

су: Привредна комора Србије, привредне асоцијације домаћих и страних инвеститора, 

организације цивилног друштва и заинтересовани привредни субјекти, као и до сада, 

спроводити све потребне мере у наставку спровођења овог закона, а у циљу 

успостављања дугорочног, одрживог и конкурентног пословног окружења.  
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VIII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 

КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

Употреба пословног имена, печата и других података у документима 

Члан 25 

Пословна писма и други документи друштва, укључујући и оне у електронској 

форми, који су упућени трећим лицима садрже пословно или скраћено пословно име, 

седиште, адресу за пријем поште ако се разликује од седишта, матични број и порески 

идентификациони број друштва. 

Друштво може уз пословно име да употребљава грб, заставу, амблем, ознаку или 

други симбол Републике Србије или стране државе, домаће територијалне јединице и 

аутономне покрајине, међународне организације, уз сагласност надлежног органа те 

државе, домаће територијалне јединице и аутономне покрајине или међународне 

организације. 

Посебним прописом не може се друштву увести обавеза употребе печата у 

пословним писмима и другим документима друштва. 

ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧИВАЊА ПРАВНИХ ПОСЛОВА, ОДНОСНО 

ПРЕДУЗИМАЊА ПРАВНИХ РАДЊИ ОД СТРАНЕ ДРУШТВА, СУДОВИ, ДРЖАВНИ 

ОРГАНИ И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ ПРАВА НЕ МОГУ 

ИСТИЦАТИ ПРИМЕДБЕ У ПОГЛЕДУ НЕКОРИШЋЕЊА ПЕЧАТА, НИТИ СЕ ИСТЕ 

МОГУ ИСТИЦАТИ КАО РАЗЛОГА ЗА ПОНИШТАЈ, РАСКИД, ОДНОСНО 

НЕПУНОВАЖНОСТ ЗАКЉУЧЕНОГ ПРАВНОГ ПОСЛА, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТЕ 

ПРАВНЕ РАДЊЕ, ЧАК И У СЛУЧАЈУ КАДА ЈЕ ИНТЕРНИМ АКТИМА ДРУШТВА 

ПРОПИСАНО ДА ДРУШТВО ИМА И КОРИСТИ ПЕЧАТ У ПОСЛОВАЊУ. 

Друштво не може истицати према трећим савесним лицима недостатке у 

погледу форме пословних писама и других докумената прописане овим чланом. 

Одобрење правног посла или радње у случају постојања личног интереса 

Члан 66. 

У случајевима из члана 65. овог закона, као и у другим случајевима одређеним 

овим законом, закључивање правног посла, односно предузимање правне радње 

одобрава се, ако другачија већина није одређена оснивачким актом, односно статутом:  

1) у случају ортачког друштва, односно командитног друштва, већином гласова 

свих ортака, односно комплементара који немају лични интерес;  

2) у случају друштва с ограниченом одговорношћу, ако постоји лични интерес 

директора, обичном већином гласова свих чланова друштва који немају лични интерес, 

односно од стране надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, а ако 

постоји лични интерес члана надзорног одбора, односно члана друштва, обичном 

већином гласова свих чланова надзорног одбора који немају лични интерес, односно 

обичном већином гласова свих чланова друштва који немају лични интерес; 

3) у случају акционарског друштва, ако постоји лични интерес директора, 

обичном већином гласова свих директора који немају лични интерес, односно од стране 

надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, ако постоји лични интерес 

акционара обичном већином свих директора, односно од стране надзорног одбора ако 

је управљање друштвом дводомно, а ако постоји лични интерес члана надзорног 

одбора, обичном већином гласова свих чланова надзорног одбора који немају лични 

интерес. 

Пре одобравања закључивања правног посла или предузимања правне радње из 

става 1. овог члана, у случају да вредност предмета тог посла или правне радње износи 
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10% или више од 10% књиговодствене вредности укупне имовине друштва исказане у 

последњем годишњем билансу стања, орган друштва који је примио обавештење из 

члана 65. ст 1. и 2. овог закона, одређује лице из члана 51. ст. 1. и 2. овог закона које ће 

извршити процену тржишне вредности ствари или права који су предмет правног посла 

или правне радње и о томе сачинити извештај. 

Извештај из става 2. овог члана је саставни део одлуке којом се одобрава правни 

посао, односно правна радња у којој постоји лични интерес. 

Ако услед броја чланова одбора директора који немају лични интерес у 

предметном послу не постоји кворум за гласање, или ако се због једнаке поделе гласова 

чланова одбора директора, односно надзорног одбора одлука не може донети, 

предметни посао одобрава скупштина обичном већином гласова присутних акционара 

који немају лични интерес у том послу, односно обичном већином гласова свих чланова 

друштва који немају лични интерес у том послу.  

Оснивачким актом, односно статутом може се одредити да одобрење из става 1. 

тач. 2) и 3) овог члана даје скупштина.  

У случају да одбор директора, односно надзорни одбор одобри правни посао у 

коме постоји лични интерес, о томе се обавештава скупштина на првој наредној 

седници.  

Обавештење из става 6. овог члана мора садржати детаљан опис правног посла, 

као и природе и обима личног интереса.  

У погледу доношења одлуке из става 1. овог члана за потребе утврђивања 

кворума као укупан број гласова узеће се укупан број гласова оних чланова друштва 

који немају лични интерес из предметног посла.  

Друштво из става 1. тач. 2) и 3) овог члана дужно је да на својој интернет 

страници или на интернет страници регистра привредних субјеката објави обавештење 

о закљученом правном послу, односно предузетој правној радњи, са детаљним описом 

тог посла или радње и све релевантне чињенице о природи и обиму личног интереса, у 

року од 15 дана ТРИ ДАНА од дана закључења тог правног посла, односно 

предузимања те правне радње.  

Одобрење из става 1. овог члана није потребно у случају: 

1) закључивања правног посла или предузимања правне радње, у случају да 

вредност предмета тог посла или правне радње износи мање од 10% од књиговодствене 

вредности укупне имовине друштва исказане у последњем годишњем билансу стања; 

2) постојања личног интереса јединог члана друштва;  

3) постојања личног интереса свих чланова друштва;  

4) уписа, односно куповине удела, односно акција по основу права пречег уписа, 

односно права прече куповине чланова друштва;  

5) прибављања сопствених удела, односно акција од стране друштва, ако се то 

прибављање врши у складу са одредбама овог закона које се односе на сопствене уделе, 

односно акције или закона којим се уређује тржиште капитала. 

Под једним правним послом, односно под једном правном радњом која се 

одобрава у складу са одредбама овог члана, сматраће се више повезаних појединачних 

послова, односно правних радњи извршених у периоду од годину дана, при чему се као 

време настанка узима дан предузимања последњег правног посла, односно извршења 

последње правне радње. 

На повезане правне послове, односно правне радње из става 11. овог члана, 

сходно се примењују одредбе члана 470. ст. 6. и 7. овог закона.  
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Тужба због повреде правила о одобравању послова у којима постоји лични интерес 

Члан 67. 

Ако није прибављено одобрење правног посла, односно правне радње у складу 

са чланом 66. овог закона, или ако надлежном органу друштва приликом доношења 

одлуке о одобравању правног посла, односно предузимања правне радње у складу са 

чланом 66. овог закона нису биле представљене све чињенице од значаја за доношење 

такве одлуке, друштво може поднети тужбу за поништај тог правног посла, односно 

радње и накнаду штете од лица из члана 61. овог закона које је имало лични интерес у 

том послу, односно правној радњи. 

УКОЛИКО СЕ У ПОСТУПКУ ПО ТУЖБИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

УТВРДИ ПОСТОЈАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРАВИЛА О ОДОБРАВАЊУ ПОСЛОВА У 

КОЈИМА ПОСТОЈИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 61. СТАВ 1. ТАЧКА 4) 

ОВОГ ЗАКОНА, НАДЛЕЖНИ СУД ЋЕ ИЗРЕЋИ И МЕРУ ПРИВРЕМЕНОГ 

ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА ВРШЕЊА ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА, ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА, ЗАСТУПНИКА ИЛИ ПРОКУРИСТЕ У ТРАЈАЊУ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ. 

СУДСКУ ОДЛУКУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНИ СУД ПО 

ПРАВНОСНАЖНОСТИ ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ РАДИ 

УПИСА У ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ПРИВРЕМЕНИХ ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА 

ЛИЦА РЕГИСТРОВАНИХ У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ. 

У случају из става 1. овог члана, поред лица из члана 61. овог закона за штету 

друштву неограничено солидарно одговарају: 

1) са њиме повезано лице, ако је оно било уговорна страна у том послу, односно 

ако је према њему предузета правна радња; 

2) треће лице из члана 65. став 3. тач. 3) и 4) овог закона, ако је знало или морало 

знати за постојање личног интереса у време закључења правног посла, односно 

предузимања правне радње. 

Изузетно од става 1. овог члана, у случају из члана 65. став 3. тач. 3) и 4) овог 

закона правни посао, односно правна радња неће бити поништена ако треће лице из 

члана 65. став 3. тач. 3) и 4) овог закона није знало нити је морало знати за постојање 

личног интереса у време закључења правног посла, односно предузимања правне 

радње. 

Тужба члана друштва због повреде посебних дужности (индивидуална тужба) 

Члан 78. 

Члан друштва може поднети тужбу против лица из члана 61. овог закона за 

накнаду штете коју му то лице проузрокује повредом посебних дужности према 

друштву. 

УКОЛИКО СЕ У ПОСТУПКУ ПО ТУЖБИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

УТВРДИ ПОСТОЈАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРАВИЛА О ОДОБРАВАЊУ ПОСЛОВА У 

КОЈИМА ПОСТОЈИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 61. СТАВ 1. ТАЧКА 4) 

ОВОГ ЗАКОНА, НАДЛЕЖНИ СУД ЋЕ ИЗРЕЋИ И МЕРУ ПРИВРЕМЕНОГ 

ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА ВРШЕЊА ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА, ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА, ЗАСТУПНИКА ИЛИ ПРОКУРИСТЕ У ТРАЈАЊУ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ. 

СУДСКУ ОДЛУКУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНИ СУД ПО 

ПРАВНОСНАЖНОСТИ ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ РАДИ 

УПИСА У ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ПРИВРЕМЕНИХ ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА 

ЛИЦА РЕГИСТРОВАНИХ У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ. 
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ОБАВЕЗА ОБЈАВЉИВАЊА ПОДАТАКА О ЗАПОСЛЕЊУ, ЗАНИМАЊУ И 

ФУНКЦИЈАМА ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА 

ЧЛАН 368А 

ЈАВНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА НА СВОЈОЈ 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ОБЈАВИ ТАЧНЕ И АЖУРНЕ ПОДАТКЕ О ЗАНИМАЊУ И 

ПРЕТХОДНОМ ЗАПОСЛЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА, КАО И ПОДАТКЕ О ЧЛАНСТВУ У ДРУГИМ ОДБОРИМА И 

ФУНКЦИЈАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ У ДРУГИМ ДРУШТВИМА. 

Поступак стицања, односно располагања имовином велике вредности 

Члан 471. 

Одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом 

дводомно, припрема предлог одлуке којом скупштина одобрава стицање, односно 

располагање имовином велике вредности, са: 

1) образложењем које садржи разлоге из којих се препоручује усвајање те 

одлуке; 

2) извештајем о условима под којим се стиче, односно располаже имовином 

велике вредности. 

Саставни део материјала за седницу скупштине на којој се одлука из става 1. 

овог члана доноси је нацрт уговора о стицању, односно располагању имовином велике 

вредности. 

Изузетно од става 2. овог члана, ако се одлуком одобрава већ закључен уговор о 

стицању, односно располагању имовином велике вредности, тај уговор се доставља уз 

материјал за седницу скупштине на којој се одлука из става 1. овог члана доноси. 

Одлуку о одобравању стицања, односно располагања имовином велике 

вредности скупштина доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара 

са правом гласа. 

ИЗУЗЕТНО, АКО ЈЕ СКУПШТИНА ЈАВНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА 

ДОНЕЛА ОДЛУКУ О ОДОБРАВАЊУ СТИЦАЊА, ОДНОСНО РАСПОЛАГАЊА 

ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ЈАВНОГ УГОВОРА У 

СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ЈАВНО-ПРИВАТНО 

ПАРТНЕРСТВО И КОНЦЕСИЈЕ, ЗА ИЗМЕНЕ ЗАКЉУЧЕНОГ ЈАВНОГ УГОВОРА 

КОЈЕ СЕ ВРШЕ У СКЛАДУ СА ПОСТУПКОМ И ОГРАНИЧЕЊИМА ЗА ИЗМЕНЕ 

ЈАВНОГ УГОВОРА ПРЕМА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ЈАВНО-

ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО И КОНЦЕСИЈЕ, НИЈЕ ПОТРЕБНО ДОНОШЕЊЕ НОВЕ 

ОДЛУКЕ О СТИЦАЊУ, ОДНОСНО РАСПОЛАГАЊУ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ 

ВРЕДНОСТИ. 

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА, ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ДИРЕКТНОГ 

УГОВОРА У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ЈАВНО-

ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО И КОНЦЕСИЈЕ, СКУПШТИНА ЈАВНОГ 

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА НЕ ДОНОСИ ОДЛУКУ О СТИЦАЊУ, ОДНОСНО 

РАСПОЛАГАЊУ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ. 

ЧЛАН 7. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА 

ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 

 


