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МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 
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Кнеза Милоша 20 

Б е о г р а д 

 

 

 

На основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 – 

пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 – др. пропис), 
Министарство привреде објављује 

 
ИЗВЕШТАЈ 

о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама 
Закона о привредним друштвима 

 
Одбор за привреду и финансије, на предлог Министарства привреде, донео је 

Закључак 05 Број: 011-5163/2021 од 2. јуна 2021. године, којим је одређено спровођење 
јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима и 
утврђен Програм јавне расправе. 

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о привредним 
друштвима, спроведена је од 11. до 30. јуна 2021. године.  

Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 
привредним друштвима, са прилозима утврђеним Пословником Владе, објављени су на 
интернет страници Министарства привреде https://privreda.gov.rs/cat_propisi/zakoni-u-

pripremi/ и на порталу е-управе, са позивом свим заинтересованим странама да у току 
трајања јавне расправе доставе своје коментаре, предлоге и сугестије за унапређење текста 
Нацрта закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, на e-mail адресу: 
privrednadrustva@privreda.gov.rs или писаним путем на адресу Министарство привреде, 

Београд, Кнеза Милоша 20, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама 
и допунама Закона о привредним друштвима”. 

У току трајања јавне расправе коментаре и предлоге на текст Нацрта закона о 
изменама и допунама Закона о привредним друштвима доставили су: Национална алијанса 

за локални економски развој - НАЛЕД, Привредна комора Србије, Унија послодаваца 
Србије, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, Савет страних 
инвеститора, Америчка привредна комора у Србији, као и привредна друштва: НИС а.д, 
Нови Сад, Banca Intesa а.д. Београд и„Ptičekˮ д.о.о. Београд. 

Након завршене јавне расправе узети су у разматрање сви достављени коментари, 
предлози и сугестије на текст Нацрта закона. С тим у вези, прихваћене су примедбе на текст 
Нацрта закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима које се односе на: 

- брисање одредаба које се односе на посредовање у решавању спорова између члана 
друштва и друштва;   
             - рок за подношење тужбе којом заинтересовано лице захтева брисање регистроване 
адресе седишта друштва из разлога што лице које има право својине, односно право 
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коришћења није дозволило употребу тог простора за вршење управљања пословањем 
друштва; 

- прецизирање одредбе о достављању електронског документа друштву у 
Јединствени електронски сандучић; 

- садржину обавештења којим лице са посебним дужностима према друштву 
обавештава надлежни орган о постојању личног интереса (или интереса са њим повезаног 
лица) у правном послу који друштво закључује, односно правној радњи коју друштво 
предузима; 

- промену надлежног органа који одобрава закључење правног посла са личним 
интересом; 

- дефинисање фер вредности ствари или права који су предмет правног посла, 
односно правне радње у случају постојања личног интереса; 

- обавештење које је друштво с ограниченом одговорношћу и акционарско друштво 
дужно да објави на својој интернет страници или интернет страници регистра привредних 
субјеката у случају закључивања правног посла/предузимању правне радње са личним 
интересом, односно друштво ће бити у обавези да објави обавештење о намери закључења 
предметног правног посла/предузимања правне радње, а не обавештење о закљученом 
правном послу/ предузетој правној радњи како је то било предложено; 

- правно-техничку редакцију ради усклађивања са терминологијом Закона о 
наслеђивању; 

- немогућност да се оснивачким актом искључи право прече куповине удела; 

- већину за одлучивање у скупштини друштва с ограниченом одговорношћу; 
- надлежност за именовање и разрешење осталих заступника акционарског друштва; 
- увођење минималног процента акција које мора поседовати акционар који захтева 

податке о износу и структури укупне накнаде за сваког директора, односно извршног 
директора и члана надзорног одбора у акционарском друштву које није јавно; 

- прописивање потписивања изјаве о поверљивости или неоткривању поверљивих 
информација од стране акционара као услов за вршење увида у податке о износу и 
структури укупне накнаде за сваког директора, односно извршног директора и члана 
надзорног одбора у акционарском друштву које није јавно, уколико су ти подаци означени 
као пословна тајна; 

- приступ актима и документима акционарског друштва; 
- одговорност чланова друштва за обавезе друштва након брисања друштва из 

регистра привредних субјеката у поступку принудне ликвидације; 
- одређивање рока у ком су постојећа привредна друштва, предузетници, огранци и  

представништва страних привредних друштава који немају регистровану адресу седишта у 
складу са одредбама овог закона, дужни да адресу седишта ускладе са одредбама овог 
закона; 

- одређивање рока у ком су постојећа јавна акционарска друштва у обавези да се 
ускладе са одредбама овог закона које се односе на накнаде у јавним акционарским 
друштвима  

- одређене уочене правно-техничке грешке у Нацрту закона. 
Такође, одређени коментари, предлози и сугестије односили су се на чланове Закона 

о привредним друштвима који нису предмет измена, односно допуна овог Нацрта закона, 
те нису могли бити узети у разматрање.  

 

 


