
Primjena ZOPD-a u postupku registracije i u vanparničnim stvarima 
 

 

1. UsklaĎivanje akata sa ZOPD-a 

 

 Obaveza usklaĎivanja po članu 442 stav 2 ZOPD-a 

 

2. Procjena osnovnog kapitala društva izraženog u nenovčanim ulozima 

 

 Dualizam propisa ( član 14 stav 2 ZOPD-a i član 22 stav 1 tačka „i“ i član 26 stav 

1 tačka „c“, Zakona o registraciji) 

 Član 22 stav 1 tačka „h“ – pitanje dokaza o sredstva obezbjeĎenja za nеuplaćeni 

iznos novčanog kapitala 

 Problemi u praksi 

 

3. član 3 ZOPD-a predviĎa da strano pravno lice može da osnuje poslovnu jedinicu 

– nedoumica u praktičnoj primjeni 

 

4. član  283 stav 2 ZOPD –a pitanje kvoruma za odlučivanje na ponovljenoj 

skupštini čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa 

 članom 284 stav 2 je propisana  kao kvalifikovana većina ona većina koja 

predstavlja pozitivno glasanje najmanje 2/3 glasova akcionara koju posjeduju 

akcije sa pravom glasa o odreĎenom pitanju 

 

 

Примјене ЗОПД-а у ванпарничним стварима 
 
1. заказивање редовне годишње скуштине друштва по налогу суда 

2. заказивање ванредне скупштине друштва по налогу суда 

 

 судска пракса – проблеми 

 

- одређивања лица које би заказало скупштину друштва 

- поступање по неуредном захтјеву (да ли захтјев за одржавање скупштине 

треба одбити или вратити на уређење) 

- поступање суда уколико је у међувремену ( након подношења приједлога 

заказана скупштина друштва) дошло до заказивање скупштине друштва 

- поновно тражење да се одржи скупштина друштва од стране другог 

предлагача - акционара, јер није поступљено по налогу суда 

- (не)суспензивност жалбе која се улаже на рјешење о заказивању 

скупштине (могућност злоупотребе од стране било ког лица да се 

скупштина не одржи у року) 

 

 

 

 



3. Приступ актима суда по налогу суда 

 

Проблеми у пракси 

 

 врста докумената (одредити се да ли одобрити увид у акта која нису 

децидно предвиђена чланом 333 ЗОПД-а) 

 потешкоће у одређивању који су документи тајни, акоји не 

 често се траже одређени документи за које судија не зна како би их 

категорисао у складу са чланом 333 ЗОПД-а – нпр. тражи се финансијска 

картица адвоката коме је плаћено за трошкове заступања у 2010.години)  

 лица којима треба дати увид ( одвојити „праве“ акционаре од оних који 

ометају рад друштва) 

 чести захтјеви удружења акционара који немају статус правног лица 

 претходно тражење аката упућено директору умјесто управном одбору 

 пазити да се дозволи само увид и копирање документације, а никако да 

се изврши достава на адресу предлагача 

 

4. Допуна дневног реда заказане скупштине друштва по налогу суда 

 

судска пракса 

 

- немогућност суда да утврди када је управни одбор примио захтјев 

акционара којим се тражи да одговори на допуну дневног реда 

- поштанска служба нема могућност да суд обавјести у колико 

часова је примљен одређени поднесак, тако да је ово рачунање (у 

сатима) веома непрактично 

- остављена могућност предлагачу да закаже нову ванредну 

скупштину друштва 

 
 

 


