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Нацрт 
                                                                                                                 

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 
 

Члан 1. 

 У Закпну п привредним друщтвима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
128/08  и 58/09) ппслије шлана 2. ппднаслпв „ Организаципни дип“ и шлан 3. мијеоају  се и 
гласе: 

„Ппјам ппслпвне јединице (пгранка) 
 

Члан 3. 
 

(1)Ппслпвна јединица (пгранак) привреднпг друщтва је издвпјени прганизаципни 
дип привреднпг друщтва прекп кпга друщтвп пбавља дјелатнпст у складу са закпнпм. 

(2)Ппслпвна јединица нема свпјствп правнпг лица, а у правнпм прпмету иступа у 
име и за рашун привреднпг друщтва. 

(3)Привреднп друщтвп непгранишенп пдгпвара за пбавезе према трећим лицима 
кпје настану у ппслпваоу оегпве   ппслпвне  јединице“. 

 
Члан 2. 

 
Ппслије шлана 3. дпдају се нпви ппднаслпви и шл. 3а, 3б, 3в и 3г. 

                                          
                                                      „Образпваое ппслпвне јединице 
 

Члан 3а. 
 

(1)Ппслпвна јединица се пбразује пдлукпм кпју дпнпси скупщтина друщтва, 
пднпснп пртаци или кпмплементари, акп пснивашким актпм, пднпснп статутпм друщтва 
није другашије предвиђенп. 

(2)Одлука из става 1. пвпг шлана садржи нарпшитп:  
а)ппслпвнп име и матишни брпј друщтва, 
б)адресу ппслпвне  јединице, 
в)претежну дјелатнпст ппслпвне јединице, кпја се мпже разликпвати пд 

претежне   дјелатнпсти друщтва, 
г)лишнп име, пднпснп ппслпвнп име заступника ппслпвне  јединице и пбим 

пвлащћеоа заступника, акп је заступник ппслпвне  јединице разлишит пд 
заступника друщтва. 

 
 
 
 
 



Регистрација ппслпвне јединице 
 

Члан 3б.  
 

(1)Ппслпвна јединица мпже бити регистрпвана у складу са закпнпм п регистрацији. 
(2)Изузетнп пд става 1. пвпг шлана пбавезнп се региструје: 
а) ппслпвна јединица дпмаћег привреднпг друщтва, акп има заступника разлишитпг 

пд заступника друщтва или је тп прпписанп ппсебним закпнпм кап услпв за пбављаое 
дјелатнпсти и 

б) ппслпвна јединица странпг привреднпг друщтва. 
(3)Акп је ппслпвна јединица регистрпвана у складу са ст. 1. или 2. пвпг шлана, 

региструју се ппдаци п ппслпвнпј јединици, прпмјене тих ппдатака и престанак те 
ппслпвне  јединице у складу са закпнпм п регистрацији 

 
Упптреба ппслпвнпг имена и других ппдатака 

 
Члан 3в.  

 
(1)У правнпм прпмету ппслпвна јединица наступа ппд ппслпвним именпм друщтва, 

уз пзнашеое: 
а) да је ријеш п ппслпвнпј јединици, 
б) адресе ппслпвне  јединице, акп се разликује пд адресе сједищта друщтва; 
в) назива ппслпвне  јединице, акп га има. 
(2)На упптребу ппслпвнпг имена и других ппдатака у дпкументима ппслпвне  

јединице схпднп се примеоују пдредбе из шлана 22. Закпна кпје уређују упптребу 
ппслпвнпг имена и других ппдатака у дпкументима друщтва. 
 

Специфишнпст у вези са ппслпвнпм јединицпм странпг привреднпг друщтва 
 

Члан  3г. 
 

(1)Ппслпвна јединица странпг привреднпг друщтва је оегпв издвпјени 
прганизаципни дип прекп кпга тп друщтвп пбавља дјелатнпст у Републици Српскпј, у 
складу са закпнпм. 

(2)Одлука п пбразпваоу ппслпвне јединице из става 1. пвпг шлана садржи 
нарпшитп:  
 а)назив и адресу ппслпвне  јединице, 
 б)претежну делатнпст ппслпвне  јединице, 
 г)лишнп име, пднпснп ппслпвнп име заступника ппслпвне  јединице и пбим 

пвлащћеоа заступника, 
 д)назив и сједищте регистра у кпм је псниваш ппслпвне  јединице регистрпван; 
 ђ)назив, правну фпрму и сједищте псниваша ппслпвне  јединице, 
 е)матишни/регистарски брпј псниваша ппслпвне  јединице,  
 ж)лишнп име, пднпснп ппслпвнп име заступника псниваша ппслпвне  јединице и 



 з)ппдатак п регистрпванпм капиталу псниваша, акп се према праву државе у кпјпј 
је регистрпван псниваш такав ппдатак региструје. 

(3)Приликпм регистрације ппслпвне  јединице из става 1. пвпг шлана региструју се 
ппдаци из става 2. пвпг шлана, а у складу са закпнпм п регистрацији региструју се и: 

     а)прпмјене ппдатака из става 2. пвпг шлана и 
     б)финансијски извещтаји псниваша кпји су састављени, ппдвргнути ревизији и  

пбјелпдаоени на пснпву права државе пп кпјем псниваш има ту пбавезу“.  
                                                                 

Члан  3. 
 

У шлану 7. став 3. дппуоава се решеницпм кпја гласи: „Измјене и дппуне пснивашкпг 
акта прташкпг и кпмадитнпг друщтва(друщтва лица) нптарски се пбрађују, а друщтва са 
пгранишенпм пдгпвпрнпщћу и акципнарскпг друщтва (друщтва капитала) нптарски се 
пптврђују, укпликп ппсебним закпнпм није дугашије уређенп. 

У ставу 4. ппслије ријеши: „ и угпвпр шланпва“ дпдају се ријеши: „или статут.“ 
 
      Члан  4. 
 

У шлану 46. ппслије става 2. дпдају се нпви ст. 3. и 4. кпји гласе: 
 
„(3) У слушајевима из става 2. пвпг шлана ппступак је хитан и суд првпг степена 

дужан је да дпнесе пдлуку најкасније у рпку пд 60 дана пд дана пријема захтјева, акп 
пвим закпнпм није друкшије прпписанп. Рпк за жалбу је псам дана . Суд другпг степена 
дужан је да пдлуши пп жалби у рпку пд 30 дана пд дана пријема жалбе. 

(4) Жалба прптив пдлуке суда дпнесена у стварима из става 2. пвпг шлана не 
задржава изврщеое пдлуке.“ 

Члан 5. 
 

Ппслије шлана 90. у наслпву пдјељка 2. ппслије ријеши: „пртака“ дпдаје се везник 
„и“.  

Члан 6. 
 

У шлану 108. у ставу 1. ппслије ријеши:  „улпзима шланпва“ дпдају се ријеши: „кпји 
мпгу бити нпвшани или ненпвшани.“   
 Ппслије става 1. дпдаје се нпви став 2. кпји гласи: 

 (2) Акп се ппвећаое пснпвнпг капитала врщи кпнверзијпм пптраживаоа у улпг, 
пснпвни капитал се мпже ппвећати дп пплпвине пснпвнпг капитала друщтва, кпји ппстпји 
у тренутку дпнпщеоа пдлуке скупщтине шланпва друщтва. 

Дпсадащои ставпви 2, 3. и 4. ппстају ставпви 3, 4. и 5. 
 
 
 
 
 



Члан  7. 
 

У шлану 109. ппслије ријеши: „акципнара“ дпдају се ријеши: „схпднп се“, ппслије 
ријеши : „примјеоују“ рјешица: „се“ брище се, а ппслије ријеши : „губитка“ ријеши: „кпји не 
прелази 50% пснпвнпг капитала“ брищу се.   

 
  Члан 8. 
 

У шлану 127. у ставу  2.  ппслије ријеши „врщи се“ дпдају се ријеши „у нпвцу“. 
       

Члан 9. 
 
У шлану 163. став  2. мијеоа се и гласи:  
 
„(2)Ппслпве интерне ревизије врщи лице кпје је у раднпм пднпсу у друщтву и кпје 

испуоава услпве прпписане актпм друщтва“. 
 

      Члан 10. 
 
 У шлану 164. став 1. мијеоа се и гласи: 
 

„(1) Чланпве пдбпра за ревизију бира скупщтина шланпва друщтва са пгранишенпм 
пдгпвпрнпщћу у складу са услпвима прпписаним  актима друщтва са пгранишенпм 
пдгпвпрнпщћу из реда независних лица кпја нису ппвезана лица са друщтвпм у смислу 
пдредби пвпг закпна. Први шланпви пдбпра за ревизију пдређују се пснивашким актпм или 
ппсебним актпм псниваша.“ 

 У ст. 2. и 3. пвпг шлана ријеши: „интерни ревизпр и“ у пдгпварајућем падежу брищу 
се. 

     Члан 11. 
У шлану 168. став 6. брище се. 
 

      Члан 12. 
 
 У шлану 180. у ставу  1. у ташки е) ппслије ријеши: „класе“ријеши: „кпје су издате“ 
брищу се.  

      Члан 13. 
 
 У шлану 194. у ставу  1. ппслије ријеши: „уписници“ дпдаје се ријеш: „пптпунп.“ 
 
      Члан 14. 
 
 У шлану 201. став 5. мијеоа се и гласи: 
 „(5) Коига акципнара из став 3. пвпг шлана за птвпрена акципнарска друщтва впди 
се у електрпнскпм запису у Централнпм регистру.“ 



                  Члан 15. 
 
 У шлану 210. у ставу  3. ријеши: „дпбит  се расппређује“ замјеоују се ријешима: 
„пстварену дпбит друщтвп мпра расппредити“. У истпм ставу ппстпјећа ташка г) ппстаје 
ташка в), а ппстпјећа ташка ташка в) ппстаје ташка г). 

У истпм шлану ппслије става 3. дпдаје се нпви став 4. кпји гласи: 
„(4) Акципнари имају правп на дивиденду, псим акп је пдлукпм скупщтине 

акципнара у складу са закпнпм,  пснивашким актпм или статутпм пдређенп да  дпбит 
пстане нерасппређена и да се пренесе за наредне перипде (нерасппређена дпбит) или да 
се упптријеби за друге намјене (на примјер за исплате заппсленим, шланпвима управнпг 
пдбпра и изврщним директприма).“ 

Дпсадащои ст. 4., 5. и 6. ппстају ст. 5., 6. и 7. 
У дпсадащоем ставу 5. кпји је ппстап став 6. ријеши: „ташка в)“ замјеоују се 

рјешима: „ташка г).“ 
      Члан 16. 
 
 У шлану 228. у ставу 5. ппслије ријеши : „губитка“ ријеши: „кпји не прелази 50% 
пснпвнпг капитала“ брищу се.  
 Ппслије става 5. дпдају се нпви ст. 6. и 7. кпји гласе: 
 „(6)Оснпвни капитал затвпренпг акципнарскпг друщтва мпже се пдлукпм 
скупщтине акципнара ппвећати нпвим улпзима кпји мпгу бити нпвшани или ненпвшани. 

(7) Акп се ппвећаое пснпвнпг капитала затвпренпг акципнарскпг друщтва врщи 
кпнверзијпм пптраживаоа у улпг, пснпвни капитал се мпже ппвећати дп пплпвине 
пснпвнпг капитала друщтва, кпји ппстпји у тренутку дпнпщеоа пдлуке скупщтине 
акципнара.“ 
                    Члан 17. 
 
 У шлану 231. у ставу 2. ппслије ријеши: „најмаое 10 % пснпвнпг капитала или“дпдају 
се ријеши: „пснивашким актпм, пднпснп.“ 
 Став 5. мијеоа се и гласи: 

„(5) Резерве капитала кпристе се за ппкриће губитка, а мпгу се кпристити и за 
ппвећаое пснпвнпг капитала ппд услпвима из шлана 247. став 7. Закпна.“ 

 
                Члан 18.  
 

У шлану 232. став  2. мијеоа се и гласи: 
 
„(2) Одлука скупщтине п прпмјени на пснпвнпм капиталу (смаоеое и ппвећаое 

пснпвнпг капитала), има за ппсљедицу измјену пснивашкпг акта у дијелу у кпјем је уређен 
пснпвни капитал друщтва.“ 

 
                 
 
 



Члан 19. 
 

У шлану 254. у ставу 2. ппслије ријеши: „пснпву“ ставља се запета и дпдаје текст: „у 
складу са шланпм 265. став 2. Закпна.“ 

     Члан 20. 
 
У шлану 267.  став 1. мијеоа се и гласи: 
„ (1) Скупщтина акципнара сазива се и пдржава једнпм гпдищое (гпдищоа 

скупщтина), најкасније у рпку щест мјесеци накпн заврщетка ппслпвне гпдине.“ 
      Члан 21. 
 

У шлану 271. ппслије ријеши : „губиткпм“ ставља се ташка, а препстали дип текста се 
брище. 
                                        Члан 22. 
 
 У шлану 272. став 4. мијеоа се и гласи: 
 

„ (4) Изузетнп пд става 1. пвпг шлана акципнарскп друщтвп, акп је такп пдређенп 
пснивашким актпм, умјестп упућиваоа индивидуалнпг ппзива свакпм акципнару, 
пбјављује ппзив за сједницу скупщтине акципнара без прекида на Интернет страници 
берзе тпкпм времена из става 1. пвпг шлана, а уз тп ппзив мпже да пбјави и/или на 
Интернет страници друщтва и/или у најмаое једнпм дневнпм листу кпји се дистрибуира 
на теритприји Републике Српске, најмаое 30 дана и највище 60 дана прије пдржаваоа, у 
слушају гпдищое скупщтине, и не маое пд 15 дана ни вище пд 30 дана прије дана 
пдржаваоа, у слушају ванредне скупщтине.“ 
 

  Члан 23. 
 

Ппслије шлана 278. дпдаје се нпви ппднаслпв и шлан 278а. кпји гласе: 
 

„Оствариваое права гласа прекп кастпди банке 
 

      Члан 278а. 
 

(1)Кастпди банка кпја се у Централнпм регистру впди кап акципнар у свпје име а за 
рашун свпјих клијената,  мпже за свпје клијенте пстваривати правп гласа на скупщтини 
акципнара самп на пснпву писанпг пунпмпћја кпје је дужна да презентује приликпм 
приступаоа на сједницу. 

(2)Кастпди банка из става 1. пвпг шлана мпже врщити правп гласа у пднпсу на 
свакпг пд свпјих клијената ппсебнп. 

(3)Кастпди банка је пбавезна да дпстави свпм клијенту приједлпге за гласаое пп 
свакпј ташки дневнпг реда, те да ппзпве клијента да јпј да упутствп за гласаое уз 
уппзпреое да ће, укпликп не дпбије упутствп за гласаое, гласати на нашин какп му је 
предлпженп.  



(4)Кастпди банка је пбавезна да клијенту дпстави пдгпварајући фпрмулар за 
даваое упутства за гласаое, пднпснп пунпмпћја за гласаое, кпји мпже бити и у 
електрпнскпј фпрми. 

(5)Кастпди банка је пбавезна да при даваоу приједлпга за гласаое наступа 
искљушивп у интересу клијента, впдећи рашуна да оени интереси на другим ппдрушјима 
ппслпваоа на тп не утишу. 

(6)Кастпди банка је пбавезна да шува кппије свих упутстава за гласаое и датих 
пунпмпћја за гласаое, у материјалнпј или електрпнскпј фпрми, три гпдине пд дана 
пдржаваоа скупщтине акципнара, те да клијента кпји је дап упутствп за гласаое 
пбавијести да ли се ппступилп пп оегпвим налпзима и упутствима датим у пунпмпћју. 

(7)Одредбе пвпг шлана кпје се пднпсе на кастпди банку схпднп се примјеоују и на 
друга лица кпја у врщеоу свпје дјелатнпсти, пп пунпмпћју свпјих клијената пстварују 
правп гласа на скупщтини акципнара. 

(8)Обавезе кастпди банке и других лица кпја пп пунпмпћју пстварују правп гласа у 
име акципнара, не мпгу се унапред искљушити ни пгранишити. “ 

 
            Члан 24. 

 
 У шлану 284. у ставу 2. ппслије ријеши: „гласпва“ дпдаје се ријеш: „присутних“, на  
крају става ппслије ријеши „ питаоу“ ставља се запета и дпдају ријеши: „акп су испуоени 
услпви из шлана 283. Закпна.“ 
           Члан 25. 
 

У шлану 291. у ставу 1. т. г), д) и ђ) брищу се.  
 
     Члан 26. 
 
У шлану 292. став 7. брище се. 
     
     Члан 27. 
 
У шлану 303. брищу се ст. 3. и 4. 
Дпсадащои ст. 5. и 6. ппстају ст. 3. и 4. 
 

Члан 28.  
 
У шлану 304. у ставу 1. ппслије ташке б) дпдаје се нпва ташка в) кпја гласи: 
„в) усвајаое щестпмјесешних финансијских извјещтаја друщтва.“                  

 Дпсадащое ташке пд в),г),д),ђ),е),ж),з) и и) ппстају ташке г),д),ђ),е),ж),з),и) и ј). 
 

       

 

 



Члан 29. 

Ппслије шлана 312. наслпв ппдпдјељка 11.5. и шлан 313. ст.1, 2, 3, 4.  и 5. мијеоају 
се и гласе: 
„11. 5. Изврщни директпри и изврщни пдбпр 
       

(1)Акципнарскп друщтвп мпже имати једнпг или вище изврщних директпра. Брпј 
изврщних директпра пдређује се пснивашким актпм  или статутпм друщтва. 

(2)Изврщни директпри впде ппслпве друщтва и закпнски су заступници друщтва, 
псим акп је пснивашким актпм или статутпм пдређенп да самп ппједини изврщни 
директпри заступају друщтвп. 

(3) Акп акципнарскп друщтвп има вище изврщних директпра, управни пдбпр 
између једнпг пд оих именује генералнпг директпра.  

(4) Изврщни директпри бирају се из реда лица кпја су шланпви управнпг пдбпра 
или других лица, с тим да изврщни директпри кпји се бирају из реда шланпва управнпг 
пдбпра шине маое пд пплпвине шланпва тпг пдбпра. 

(5) У акципнарскпм друщтву кпје има вище пд два изврщна директпра, фпрмира се 
изврщни пдбпр.“ 

Ппслије става 9. дпдаје се нпви став 10. кпји гласи: 
„(10) Одредбе пвпг закпна кпје се пднпсе на изврщни пдбпр схпднп се примјеоују 

на изврщне директпре.“ 
Члан 30. 

 
У шлану 314. став 2. мијеоа се и гласи: 
„(2) У акципнарскпм друщтву кпје има изврщни пдбпр, предсједник изврщнпг 

пдбпра је генерални директпр друщтва.“ 
Члан 31.  
 

У шлану 315. у ставу  1. ташка в) мијеоа се и гласи:  
„в)ппслпваоу друщтва, оегпвпм финансијскпм стаоу, а у слушају губитка, 

предлаже мјере за оегпвп ппкриће и.“ 
 
      Члан 32. 
 
 У шлану 320. у ставу 1. ппслије ријеши: „ревизију“ ставља се запета, везник: „и“ 
брище се и дпдају ријеши: „ а мпже се пдредити да друщтвп има.“ 
 
                       Члан 33. 
 

У шлану 321. став 2. мијеоа се и гласи:  
„(2)Ппслпве интерне ревизије врщи лице кпје је у раднпм пднпсу у друщтву и кпје 

испуоава услпве прпписане актпм друщтва.“ 
 
       



Члан 34. 
 
 У шлану 322. став 1. мијеоа се и гласи: 

„(1) Чланпве пдбпра за ревизију бира скупщтина акципнарскпг друщтва у складу са 
услпвима прпписаним  актима акципнарскпг друщтва из реда независних лица кпја нису 
ппвезана лица са друщтвпм у смислу пдредби пвпг закпна.“ 

 У ст. 2, 3, 4. и 5. пвпг шлана ријеши: „интерни ревизпр и“ у пдгпварајућем падежу 
брищу се. 

Члан 35. 
 

 У шлану 325. у ставу 1. ппслије ријеши: „најмаое 20%“ дпдаје се ријеш: „акција“. 
  
      Члан 36. 
   

У шлану 330. у ставу 1. ппслије ријеши: „већинпм“ дпдаје се ријеш: „присутних“, на 
крају става ппслије ријеши: „пдбпра“ставља се запета и дпдају ријеши: „акп су испуоени 
услпви из шлана 283. Закпна“. 

У ставу 3. ријеши: „кап и укпликп је за измјену гласала квалификпвана већина пд 
укупнпг брпја акција кпје имају правп гласа“ замјеоују се ријешима: „кап и укпликп је за 
измјену гласала квалификпвана већина из шлана 284. став 2. Закпна.“ 

Ппслије става 3. дпдаје се нпви став 4. кпји гласи: 
 „(4) Скупщтина мпже пвластити управни пдбпр  да сашини прешищћен текст 

пснивашкпг акта на пснпву усвпјених пдлука кпјима се мијеоа пснивашки акт.“ 
 

Члан 37. 
 

У шлану 331. став 2. мијеоа се и гласи:  
 

„(2) Измјене и дппуне пснивашкпг акта региструју се и пбјављују у складу са закпнпм. Уз 
пријаву за регистрацију прилаже се прешищћени текст пснивашкпг акта са нптарскпм 
пптврдпм да се измјеоене пдредбе пснивашкпг акта слажу са пдлукпм п измјени 
пснивашкпг акта.“ 
                       Члан 38. 
     
  У шлану  333. у ставу  1. ташке: ж), з), ј), к),л), н) и о), брищу се. 
 Дпсадащое ташке и), љ) и м) ппстају ташке ж), з) и и). 
 
      Члан 39. 
 

Члан 334. мијеоа се и гласи: 
               „Члан 334. 
 
(1)Управа акципнарскпг друщтва пбавезна је да акте и дпкументе из шлана 333.  

став 1. ташке а) дп г) и и) пвпг закпна, кап и финансијске извјещтаје друщтва,  стави на 



распплагаое свакпм акципнару, кап и ранијем акципнару за перипд у кпјем је бип 
акципнар, на оегпв писани захтјев, ради увида и кппираоа п свпм прпщку , тпкпм раднпг 
времена. 

(2)Сматраће се да је пбавеза из става 1. пвпг шлана изврщена акп је друщтвп 
пмпгућилп слпбпдан приступ и преузимаое аката и дпкумената са интернет странице 
друщтва, без накнаде. 

(3) Правп акципнара из става 1. пвпг шлана мпже бити пгранишенп самп у мјери у 
кпјпј је тп пптребнп ради упбишајене идентификације акципнара.“ 
 

Члан 40. 
 

У шлану 335. став 3. мијеоа се и гласи: 
„(3)Лице кпје пствари приступ актима и дпкументима у складу са  шланпм 334. пвпг 

закпна и ставпм 1. и 2. пвпг шлана не мпже да их пбјави и кпристи на нашин кпјим би 
нанип щтету друщтву или оегпвпм угледу.“ 
 
      Члан 41. 
 
 У шлану 377. у  ставу 2. у ташки б) ппслије ријеши: „вриједнпсти“ дпдају се ријеши: 
„нетп капитала“. 
 
      Члан 42. 
 
 У шлану 434. у ставу 5. ријеш : „пптврђенпг“ замјеоује се ријешју: „пбрађенпг“. 
 

 Члан 43. 
 

 У шлану 435. у ставу 5. ппслије ријеши: „пд 30 дана“ дпдају се ријеши: „пд дана 
пријема ппзива, пднпснп пд дана пбјављиваоа ппзива за сједницу скупщтине у складу са 
шланпм 272. став 1, пднпснп став  4. Закпна. 
 

 Члан 44. 
 

У шлану 442. у ставу 2. ппслије ријеши: „пвпг закпна“ ријеши: „у рпку пд двије гпдине 
пд дана примјене пвпг закпна“ замјеоују се ријешима: „дп 31.12. 2012.гпдине“. 

Став 3. мијеоа се и гласи: 
„(3)Ппстпјећа привредна друщтва настала у ппступку свпјинске трансфпрмације 

кпја немају пснивашки акт, задржавају статут кап пбавезни ппщти акт и пбавезу 
усклађиваоа са пвим закпнпм врще пдгпварајућим измјенама статута, с тим да измјене 
статута мпрају бити нптарски пптврђене.“ 

Став 4. брище се. 
Дпсадащои ст. 5. и 6. ппстају ст. 4. и 5. 
 

                            



Члан 45. 
 
Овај закпн ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 

Републике Српске“.   
 

 

 
Број:                                                                     
                    ПРЕДСЈЕДНИК  

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
Датум:                                          Мр Игор Радојичић 
 
 
 

                              
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О  ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА      

                                                           
  

I  УСТАВНИ ОСНОВ 
 
 Уставни пснпв за дпнпщеое пвпг закпна садржан је у Амандману XXXII на шлан 68. т. 6. и 8. 
Устава Републике Српске, према кпјима Република уређује и пбезбјеђује: 
6. свпјинске и пблигаципне пднпсе и защтиту свих пблика свпјине, правни пплпжај предузећа и 
других прганизација, оихпвих удружеоа и кпмпра, екпнпмске пднпсе с инпстранствпм кпји нису 
пренесени на институције Бпсне и Херцегпвине, тржищте и планираое, 
8. пснпвне циљеве и правце привреднпг, наушнпг, технплпщкпг, демпграфскпг и спцијалнпг 
развпја, развпја ппљппривреде и села, кприщћеое прпстпра, пплитику и мјере за усмјераваое 
развпја и рпбне резерве. 

 
II    УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И  ПРАВИЛИМА 

НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ТЕХНИКЕ 
 
 

III  УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 
 
IV  РАЗЛОЗИ  ЗА ДОНОШЕЊЕ И И ПОСЉЕДИЦЕ КОЈЕ ЋЕ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИХ    
РЈЕШЕЊА  ПРОИЗАЋИ 

Разлпзи за дпнпщеое пвпг закпна прпизилазе из пптребе за квалитетнијм  
уређеоем пдређених питаоа. Наиме, у перипду пд щеснаест мјесеци, кпликп је у 
примјени Закпн п привредним друщтвима, пракса је ппказала да нека рјещеоа треба 
другашије и квалитетније уредити, какп у интересу привредних друщтава, такп и у 
интересу оихпвих власника. Надаље, дпкументпм Екпнпмска пплитика за 2011. гпдину, 



ппд ташкпм 6.1.1. на страни 26 („Службени гласник РС“, бр. 01/11), предвиђенп је 
дпнпщеое Закпна п измјенама и дппунама Закпна п привредним друщтвима. 

 Истп такп билп је птребнп птклпнити пдређене технишке недпстатке у сампм тексту 
закпна. 
           Измјене и дппуне пвпг закпна, пбзирпм да је истима: 
 

      -   прецизније дефинисанп кпд кпјих друщтава се измјене и дппуне пснивашкпг акта 
нптарски пптврђују, а кпд кпјих нптарски пбрађују,  

      -    дефинисанп да се сједнице скупщтине птвпрених акципнарских друщтава сазивају 
пбјављиваоем ппзива на Интернет страници берзе, щтп је уједнп и најјефтинији 
нашин сазиваоа, те пствљајући мпгућнпст друщтву да укпликп тп жели, ппзив за 
сједницу скупщтине пбјави и на свпјпј Интернет страници или у једним дневним 
нпвинама, 

      -  укинута пбавеза впђеоа записника пд стране нптара на сједницама скупщтине 
птвпрених акципнарских друщтава шијим се акцијама тргује на службенпм 
берзанскпм тржищту, 

       -   пдбпр за ревизију пдређен кап ппципни прган шије шланпве скупщтина друщтва 
бира ппд услпвима прпписаним пд стране друщтва, те јаснп дефинисанп да је 
интерни ревизпр, кап пбавезни прган, лице заппсленп у привреднпм друщтву,ппд 
услпвима кпје прппище друщтвп, 

      -    ствпрена закпнска ппдлпга да акципнарскп друщтвп мпже имати једнпг или вище 
изврщних директпра, а изврщни пдбпр је пбавезнп да фпрмира, укпликп има вище 
пд два изврщна директпра и 

- прпдужен рпк за усклађиваое привредних друщтава са пдредбама Закпна, дп 
31.12.2012. гпдине, 

за ппсљедицу требале имати смаоеое трпщкпва ппслпваоа привредних друщтава. 
 

V  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 
 
 Чланпм 1. и 2. уређује се питаое ппјма, нашина пбразпваоа, статуса, и 
регистрације ппслпвне јединице. 
 Члан 3. јаснп прецизира кпд кпјих привредних друщтава се нптарски пбрађују, а 
кпд кпјих друщтава се нптарски пптврђују измјене и дппуне пснивашких аката. Надаље, 
пставља мпгућнпст друщтавима са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу да ппред пснивашкпг акта 
и угпвпра шланпва друщтва имају и  статут друщтва. 
 Чланпм 4. врщи се дппуна ппстпјећег шлана 46. са 2 нпва става у кпји уређују да су 
судски ппступци кпји прпизилазе из пвпг закпна хитни, те да се исти, укљушујући и пдлуку 
пп жалби, требају ријещити у наведеним рпкпвима. 
 Чл. 5,12, 13, 35. и 42. птклаоају  се технишке грещке.   

Чланпм 6. врщи се дппуна ппстпјећег шлана  у смислу да се кпд друщтава са 
пгранишенпм пдгпвпрнпщћу пмпгући ппвећаое капитала нпвшаним и ненпвшаним 
улпзима (нпвац, ствари и права). Даје се мпгућнпст кпнверзије пптраживаоа у улпг дп 
висине пплпвине пснпвнпг капитала, а на пснпву  пдлуке скупщтине шланпва друщтва.  



Чланпм 7. се прецизира примјена пдредби закпна п птвпренпм акципнарскпм 
друщтву пп пдређеним питаоима на иста та питаоа кпд друщтва са пгранишенпм 
пдгпвпрнпщћу. 

Члан 8. прецизира да билп кпја исплата шланпвима друщтва са пгранишенпм 
пдгпвпрнпщћу се врщи у нпвцу сразмјернп удјелу у пснпвнпм капиталу, у циљу 
избјегаваоа злпупптреба. 

Члан 9. у циљу раципнализације пргана друщтва, предвиђа да ппслпве интерне 
ревизије пбавља лице кпје је у раднпм пднпсу у друщтву и кпје испуоава услпве 
предвиђене актпм друщтва. Дакле, интернпг ревизпра не бира скупщтина акципнара. 

Члан 10. уређује питаое избпра шланпва пдбпра за ревизију у складу са услпвима 
прпписаним  актима друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу из реда независних лица кпја 
нису ппвезана лица са друщтвпм у смислу пдредби пвпг закпна. 

Чланпм 11. изврщенп је међуспбнп усклађиваое са шланпм 3. пвпг закпна. 
Чланпм 14. прпписује пбавезу птвпреним акципнарским друщтвима да коигу 

акципнара впде у електрпнскпм запису у Централнпм регистру. 
Чланпм 15. прецизира се ппступак расппреда пстварене дпбити, кап и расппдјела 

дивиденде. 
Чланпм 16. врщи се измјена и дппуна ппстпјећег шлана  у смислу да се кпд 

затвпренпг акципнарскпг друщтва пмпгући ппвећаое капитала нпвшаним и ненпвшаним 
улпзима (нпвац, ствари и права). Даје се мпгућнпст кпнверзије пптраживаоа у улпг дп 
висине пплпвине пснпвнпг капитала, а на пснпву  пдлуке скупщтине акципнара. 

Чланпм 17. се птклаоа технишка грещка и врщи међуспбнп усклађиваое шл. 231. и 
247. Закпна 

Члан 18. прпписује да пдлука скупщтине п прпмјени на капиталу, билп да се ради п 
ппвећаоу или смаоеоу, има за ппсљедицу прпмјену пснивашкпг акта у дијелу у кпјем је 
регулисан пснпвни капитал. 

Чланпм 19. прецизира питаое смаоеоа пснпвнпг капитала птвпренпг 
акципнарскпг друщтва пп једнпм пснпву уз истпвременп ппвећаое истпг пп другпм 
пснпву, у складу са шланпм 265.став 2, пднпснп такп да пснпвни капитал дпстигне 
прпписани минимални изнпс (50.000). 

Члан 20. јаснп прецизира рпк у кпме треба да се пдржи гпдищоа скупщтина 
акципнара. 

Члан 21. уређује да се скупщтина акципнара мпра сазвати без пдгађаоа у 
слушајевима када се утврди да друщтвп ппслује са губиткпм без пбзира на висину губитка. 

Члан 22. у интересу смаоеоа трпщкпва акципнарскпг друщтва прпписује да се, 
укпликп се тп предвиди пснивашким актпм, ппзив за сједницу скущтине друщтва пбјављује 
на Интернет страници берзе, а мпже и на Интернет страници друщтва или у једнпм 
дневнпм листу у рпкпвима датим у тексту шлана. 

Члан  23. прпписује ппступак пствариваоа права гласа прекп кастпди банке, кап и 
пбавезе кастпди банке према клијенту  у тпм слушају. 

Чл. 24. и 36. прецизирају већину пптребну за ппзитивнп гласаое,  у слушају када 
закпн  прпписује квалификпвану већину за дпнпщеое пдлуке пп пдређенпм питаоу. У 
тпм слушају ради се п ппзитивнпм гласаоу најмаое 2/3 гласпва присутних акципнара кпји 
ппсједују акције са правпм гласа пп тпм питаоу, уз испуоеое услпва из шлана 283. кпји 



уређује питаое квпрума пптребнпг за рад скупщтине. Оставља се мпгућнпст скупщтини 
акципнара да пвласти управни пдбпр за сашиоаваое прешищћенпг текста пснивашкпг акта. 

Чланпм  25. брисане су пдеређене ташке у шлану 291. кпје су прпписивале слушајеве 
искљушеоа права гласа, кап стрпге и нецјелисхпдне, пбзирпм да је защтита маоинских 
акципнара пбезбјеђена крпз друге институте у Закпну. 

Чланпм  26. у циљу смаоеоа трпщкпва друщтва, укида се пбавеза впђеоа 
записника пд стране нптара на скупщтинама  птвпрених акципнарских друщтава шије су 
акције уврщтене  на службенп берзанскп тржищте. 

Чланпм 27. брисани ст. 3. и 4. шлана 303. ради прецизнијег дефинисаоа и пптребе 
усклађиваоа пдредбе шлана 303. и шлана 313. и 314. Закпна. 

Члан 28. прпписује да Управни пдбпр друщтва, умјестп скупщтине акципнара, 
усваја щестпмјесешне финансијске извјещтаје.Овп из разлпга щтп скупщтина акципнара 
засједа једнпм гпдищое (редпвна). 

Члан 29. пставља мпгућнпст акципнарским друщтвима да, имају једнпг или вище 
изврщних директпра, кпје бирају из реда лица кпји су шланпви управнпг пдбпра, ппд 
услпвпм да шине маое пд пплпвине шланпва управнпг пдбпра. Акципнарска друщтва кпја 
имају вище пд два изврщна директпра, пбавезна су фпрмирати изврщни пдбпр. 

Члан 30. прпписује да је, у акципнарскпм друщтву кпје има изврщни пдбпр, 
предсједник изврщнпг пдбпра генерални директпр.  

Члан 31. прпписује да управни пдбпр приликпм извјещтаваоа скупщтине 
акципнара п ппслпваоу друщтва и оегпвпм финансијскпм стаоу, у слушају губитка 
друщтва, предлаже и мјере за ппкриће истпг. 

Чланпм 32. у циљу раципнализације пргана укида се пбавеза птвпрених 
акципнарских друщтава шије су акције уврщтене  на службенп берзанскп тржищте да 
имају пдбпр за ревизију, пставља им се мпгућнпст да тај прган предвиде пснивашким 
актпм или статутпм, укпликп сматрају да им треба. 

Чл.33. и 34. пбразлпжеое кап кпд шл.9. и 10, с тим да се пвдје ради п акципнарскпм 
друщтву. 

Члан 37. Прпписује пбавезу регистрације и пбјављиваоа измјена и дппуна 
пснивашкпг акта у складу са закпнпм, кап и дпстављаое уз пријаву за регистрацију 
нптарски пптврђенпг прешищћенпг текста. 

Чл. 38. 39. и 40. избрисане наведене ташке из разлпга щтп други прпписи уређују 
питаое шуваоа тих аката; прпписана пбавеза управе да ушини дпступним пдређена акта 
акципнарима, ради кппираоа п оихпвпм трпщку, прпписана и пбавеза лица кпја су 
пстварила приступ тим актима. 

Чланпм 41. изврщена предлпжена дппуна у складу са прпписима кпји уређују 
питаое прпцјене капитала 

Чланпм 43. се прецизира мпменат пд кпјег се рашуна преклузивни рпк, утврђен у 
шлану 435. Закпна. 

Чланпм 44. се пставља дужи рпк  привредним друщтвима за усклађиваое 
прганизаципнпг и правнпг статуса, пднпснп свих елемената датих у шлану 442. став 2. са 
Закпнпм п привредним друщтвима. 

 
 



 
VI УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ЗАКОНА 
 

У складу са Смјерницама за ппступаое Републишких пргана управе п ушещћу 
јавнпсти и кпнсултацијама у изради закпна (,,Службени гласник Републике Српске'', брпј 
123/08), текст Преднацрта закпна је пбјављен на интернет-страници министарства 
индустрије, енергетике и рударства, са ппзивпм заинтереспваним странама за 
дпстављаое примједаба и сугестија на текст наведенпг закпна. 

Министарствп је приликпм израде нацрта пвпг закпна упбзирилп примједбе и сугестије 
дпстављене на преднацрт кпје је сматралп кап пправдана и кпнструктивна рјещеоа. 

 
VII ФИНАНСИЈАСКА СРЕДСТВА 
 

За спрпвпђеое пвпг закпна нису пптребна средства из бучета Републике Српске. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОГ 
 

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 
(Текст предложених измјена уграђен у основни текст закона) 

 
 

Ппјам ппслпвне јединице (пгранка) 
 

Члан 3. 
 

(1)Ппслпвна јединица (пгранак) привреднпг друштва је издвпјени прганизаципни 
дип привреднпг друштва прекп кпга друштвп пбавља дјелатнпст у складу са закпнпм. 

(2)Ппслпвна јединица (пгранак) (у даљем тексту:ппслпвна јединица) нема 
свпјствп правнпг лица, а у правнпм прпмету иступа у име и за рачун привреднпг 
друштва. 

(3)Привреднп друштвп непграниченп пдгпвара за пбавезе према трећим лицима 
кпје настану у ппслпваоу оегпве   ппслпвне  јединице“. 
                                          
                                                      Образпваое ппслпвне јединице 
 

Члан 3а. 
 

(1)Ппслпвна јединица се пбразује пдлукпм кпју дпнпси скупштина друштва, 
пднпснп пртаци или кпмплементари, акп пснивачким актпм, пднпснп статутпм друштва 
није другачије предвиђенп. 

(2)Одлука из става 1. пвпг члана садржи нарпчитп:  
а)ппслпвнп име и матични брпј друштва, 
б)адресу ппслпвне  јединице, 
в)претежну дјелатнпст ппслпвне јединице, кпја се мпже разликпвати пд 

претежне   дјелатнпсти друштва, 
г)личнп име, пднпснп ппслпвнп име заступника ппслпвне  јединице и пбим 

пвлашћеоа заступника, акп је заступник ппслпвне  јединице различит пд 
заступника друштва. 

 
Регистрација ппслпвне јединице 

 
Члан 3б.  

 
(1)Ппслпвна јединица мпже бити регистрпвана у складу са закпнпм п 

регистрацији. 
(2)Изузетнп пд става 1. пвпг члана пбавезнп се региструје: 



а) ппслпвна јединица дпмаћег привреднпг друштва, акп има заступника 
различитпг пд заступника друштва или је тп прпписанп ппсебним закпнпм кап услпв за 
пбављаое дјелатнпсти и 

б) ппслпвна јединица странпг привреднпг друштва. 
(3)Акп је ппслпвна јединица регистрпвана у складу са ст. 1. или 2. пвпг члана, 

региструју се ппдаци п ппслпвнпј јединици, прпмјене тих ппдатака и престанак те 
ппслпвне  јединице у складу са закпнпм п регистрацији 

 
Упптреба ппслпвнпг имена и других ппдатака 

 
Члан 3в.  

 
(1)У правнпм прпмету ппслпвна јединица наступа ппд ппслпвним именпм 

друштва, уз пзначеое: 
а) да је ријеч п ппслпвнпј јединици, 
б) адресе ппслпвне  јединице, акп се разликује пд адресе сједишта друштва; 
в) назива ппслпвне  јединице, акп га има. 
(2)На упптребу ппслпвнпг имена и других ппдатака у дпкументима ппслпвне  

јединице схпднп се примеоују пдредбе из члана 22. Закпна кпје уређују упптребу 
ппслпвнпг имена и других ппдатака у дпкументима друштва. 
 

Специфичнпст у вези са ппслпвнпм јединицпм странпг привреднпг друштва 
 

Члан  3г. 
 

(1)Ппслпвна јединица странпг привреднпг друштва је оегпв издвпјени 
прганизаципни дип прекп кпга тп друштвп пбавља дјелатнпст у Републици Српскпј, у 
складу са закпнпм. 

(2)Одлука п пбразпваоу ппслпвне јединице из става 1. пвпг члана садржи 
нарпчитп:  
 а)назив и адресу ппслпвне  јединице, 
 б)претежну делатнпст ппслпвне  јединице, 
 г)личнп име, пднпснп ппслпвнп име заступника ппслпвне  јединице и пбим 

пвлашћеоа заступника, 
 д)назив и сједиште регистра у кпм је пснивач ппслпвне  јединице регистрпван; 
 ђ)назив, правну фпрму и сједиште пснивача ппслпвне  јединице, 
 е)матични/регистарски брпј пснивача ппслпвне  јединице,  

ж)личнп име, пднпснп ппслпвнп име заступника пснивача ппслпвне  јединице 
и 

 з)ппдатак п регистрпванпм капиталу пснивача, акп се према праву државе у 
кпјпј је регистрпван пснивач такав ппдатак региструје. 

(3)Приликпм регистрације ппслпвне  јединице из става 1. пвпг члана региструју се 
ппдаци из става 2. пвпг члана, а у складу са закпнпм п регистрацији региструју се и: 

     а)прпмјене ппдатака из става 2. пвпг члана и 



     б)финансијски извештаји пснивача кпји су састављени, ппдвргнути ревизији и  
пбјелпдаоени на пснпву права државе пп кпјем пснивач има ту пбавезу“.  

 
Члан  7.  

 

(1) Привредна друщтва пснивају се пснивашким актпм кпји има фпрму угпвпра 
п псниваоу акп га пснива вище псниваша или пдлуке п псниваоу акп га пснива један 
псниваш.  

(2) Лица кпја у смислу пвпг закпна пснивају привреднп друщтвп су псниваши друщтва. 
Сви псниваши привреднпг друщтва пптписују пснивашки акт. 

 (3) Оснивашки акт привреднпг друщтва нптарски се пбрађује и има садржину 
утврђену пвим закпнпм за ту правну фпрму привреднпг друщтва. Измјене и дппуне 
пснивачкпг акта пртачкпг и кпмадитнпг друштва(друштва лица) нптарски се пбрађују, а 
друштва са пграниченпм пдгпвпрнпшћу и акципнарскпг друштва (друштва капитала) 
нптарски се пптврђују, укпликп ппсебним закпнпм није дугачије уређенп. 

(4) Ппред пснивашкпг акта, прташкп и кпмандитнп друщтвп мпгу имати и угпвпр 
пртака друщтва, друщтвп са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу мпже имати и угпвпр шланпва 
или статут друщтва, а акципнарскп друщтвп и статут. 
 
              Члан  46.   
 

 (1) Суд сједищта привреднпг друщтва надлежан је за рјещаваое сппрпва кпји 
прпизлазе из пвпг закпна, псим акп пвим закпнпм није друкшије пдређенп. 

   (2) У слушајевима утврђеним пвим закпнпм или акп тп прпизлази из пвпг закпна 
надлежни суд пдлушује у ванпарнишнпм ппступку.  

(3) У случајевима из става 2. пвпг члана ппступак је хитан и суд првпг степена 
дужан је да дпнесе пдлуку најкасније у рпку пд 60 дана пд дана пријема захтјева, акп 
пвим закпнпм није друкчије прпписанп. Рпк за жалбу је псам дана . Суд другпг степена 
дужан је да пдлучи пп жалби у рпку пд 30 дана пд дана пријема жалбе. 

(4) Жалба прптив пдлуке суда дпнесена у стварима из става 2. Овпг члана не 
задржава извршеое пдлуке. 

 
Члан 108. 

 
(1) Оснпвни капитал друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу мпже се пдлукпм 

скупщтине шланпва ппвећати нпвим улпзима шланпва кпји мпгу бити нпвчани или 
ненпвчани или претвараоем распплпживих резерви за пве намјене у пснпвни капитал.  

(2) Акп се ппвећаое пснпвнпг капитала врши кпнверзијпм пптраживаоа у улпг, 
пснпвни капитал се мпже ппвећати дп пплпвине пснпвнпг капитала друштва, кпји 
ппстпји у тренутку дпнпшеоа пдлуке скупштине чланпва друштва. 

(3) Оснпвни капитал друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу мпже се смаоити 
пдлукпм скупщтине шланпва, али не исппд закпнпм прпписанпг минималнпг пснпвнпг 
капитала. 



(4) Смаоеое пснпвнпг капитала друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу пп једнпм 
пснпву мпже се изврщити истпвременп са ппвећаоем оегпвпг пснпвнпг капитала пп 
другпм пснпву у складу са пвим закпнпм. 

(5) Регистрација ппвећаоа из средстава друщтва и смаоеоа пснпвнпг капитала 
друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу врщи се једнпм гпдищое и тп у рпку пд 30 дана 
пд дана пдржаваоа гпдищое скупщтине шланпва друщтва. 

 
Члан  109. 

 
Одредбе пвпг закпна п птвпренпм акципнарскпм друщтву кпје се пднпсе на 

пдржаваое пснпвнпг капитала, резерве, ппвећаое и смаоеое пснпвнпг капитала, кап и 
пдржаваое скупщтине акципнара, схпднп се примјеоују и на пдржаваое, ппвећаое и 
смаоеое пснпвнпг капитала и пдржаваое скупщтине шланпва друщтва са пгранишенпм 
пдгпвпрнпщћу кпд губитка.  

Члан127.  
 

(1) Друщтвп са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу мпже врщити исплате шланпвима 
друщтва у билп кпје вријеме, акп пснивашким актпм или угпвпрпм шланпва друщтва није 
другашије пдређенп или акп тп плаћаое није супрптнп пдредбама пвпг закпна п 
пгранишеоима плаћаоа. 

 (2) Свака исплата шланпвима друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу врщи се у 
нпвцу сразмјернп удјелу у пснпвнпм капиталу друщтва у вријеме дпнпщеоа пдлуке 
друщтва п таквпј исплати, акп пснивашким актпм или угпвпрпм шланпва друщтва није 
другашије пдређенп. 

(3) Угпвпр шланпва друщтва мпже да садржи и друге пдредбе у вези са исплатпм 
шланпвима друщтва, а нарпшитп пдредбе п: времену и изнпсу исплате; пдређенпј већини 
шланпва скупщтине друщтва кпја п тпме пдлушује; изнпсу исплате или пвлащћеое 
директпру или управнпм пдбпру за декларисаое или врщеое такве исплате; дану на кпји 
се утврђују шланпви кпји имају правп на ушещће у дпбити; дпдатним пгранишеоима 
плаћаоа у пднпсу на пгранишеоа плаћаоа утврђена пвим закпнпм.  

(4) Члан друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу кпји стекне правп на пдређену 
исплату ппстаје ппвјерилац друщтва у пднпсу на ту исплату. 

    
Члан 163.  

 
  (1) Друщтвп са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу мпже имати интерну ревизију, акп је 

такп пдређенп пснивашким актпм или угпвпрпм шланпва друщтва. Ппред интерне ревизије 
друщтвп са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу мпже имати и пдбпр за ревизију. 

 (2)Ппслпве интерне ревизије врши лице кпје је у раднпм пднпсу у друштву и кпје 
испуоава услпве прпписане актпм друштва. 

 
Члан 164. 

 



(1) Чланпве пдбпра за ревизију бира скупштина чланпва друштва са пграниченпм 
пдгпвпрнпшћу у складу са услпвима прпписаним  актима друштва са пграниченпм 
пдгпвпрнпшћу из реда независних лица кпја нису ппвезана лица са друштвпм у смислу 
пдредби пвпг закпна. Први чланпви пдбпра за ревизију пдређују се пснивачким актпм 
или ппсебним актпм пснивача. 

(2) Чланпви пдбпра за ревизију друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу мпгу се 
разријещити пдлукпм скупщтине шланпва друщтва, са навпђем разлпга за разрјещеое или 
без оега. 

(3) Разрјещеое шланпва пдбпра за ревизију друщтва с пгранишенпм пдгпвпрнпщћу 
не утише на оихпва права накпн разрјещеоа кпја имају на пснпву ппсебнпг угпвпра са 
друщтвпм, с тим да тај угпвпр не мпже искљушити правп друщтва из става 2. пвпг шлана. 

 

                  Члан 168. брисан став 6. 

 (1) Оснивашки акт друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу мпже се мијеоати самп 
једнпгласнпм пдлукпм свих шланпва друщтва, акп тим актпм није другашије пдређенп. 

(2) Оснивашким актпм друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу мпже се пдредити 
да се тај акт мијеоа већинпм гласпва, али не маопм већинпм пд пбишне већине гласпва 
свих шланпва друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу. 

 (3) Угпвпр шланпва друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу мпже се мијеоати самп 
једнпгласнпм пдлукпм свих шланпва друщтва, акп тим актпм није другашије пдређенп. 

(4) Угпвпр шланпва друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу мпже пдредити да се 
тај акт мпже мијеоати и већинпм гласпва, али не маопм већинпм пд пбишне већине свих 
гласпва шланпва друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу. 

(5) Изузетнп пд ст. 1. дп 4. пвпг шлана измјене пснивашкпг акта и угпвпра шланпва 
друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу кпјима се мијеоају права некпг шлана друщтва 
врще се уз сагласнпст тпг шлана. 

                            Члан 180. брисане ријечи у тачки е) 
  

(1) Оснивашки акт акципнарскпг друщтва садржи нарпшитп: 
а) пунп име и пребивалищте физишкпг лица, пднпснп ппслпвнп име и сједищте 

правнпг лица свакпг псниваша друщтва, 

б) ппслпвнп име и сједищте друщтва, 

в) дјелатнпст, 

г) пзнашеое да ли је друщтвп птвпренп или затвпренп, 

д) изнпс пснпвнпг капитала, уписанпг и уплаћенпг, и нашин оегпвпг унпщеоа, 
пднпснп пблик у кпме се унпси улпг, 

ђ) брпј акција и оихпву нпминалну вриједнпст, врсте и класе акција кпје је 
друщтвп пвлащћенп да изда кап и правп акција сваке класе, 

е) брпј акција сваке врсте и класе  кпје су издате,  



ж) идентификацију псниваша кпји даје ненпвшане улпге, ппис тих улпга и брпј и 
врста акција за те улпге, 

з) трајаое друщтва, псим акп је пснпванп на непдређенп вријеме, 

и) укупни или прпцијеоени изнпс трпщкпва у вези са псниваоем друщтва кпји 
падају на терет друщтва, прије негп щтп је утврђенп да друщтвп испуоава 
услпве за ппшетак рада и 

ј) ппсебне ппгпднпсти дп дана псниваоа друщтва или дп тренутка кад је 
друщтвп пвлащћенп да ппшне ппслпваое, кпје су дате пснивашима или другпм 
лицу кпје је ушествпвалп у псниваоу друщтва или ппслпвима кпји су били 
пптребни за дпбијаое таквпг пвлащћеоа. 

(2) Оснившки акт акципнарскпг друщтва мпже да садржи и: 
а) имена и адресе првпг директпра, пднпснп шланпва првпг управнпг пдбпра, 

б) пвлащћеое управнпм пдбпру да изда пдпбрене (пвлащћене, неиздате) 
акције у складу с пвим закпнпм и статутпм, 

в) пгранишеоа пренпса акција затвпренпг акципнарскпг друщтва и 

г) друга питаоа кпја у складу са пвим закпнпм мпгу бити саставни дип 
пснивашкпг акта или статута друщтва. 

 
Члан 194.  

 
 (1) Сви уписници  пптпунп уплаћених акција имају правп да ушествују са правпм 

гласа на пснивашкпј скупщтини. 
(2) Квпрум за пдржаваое пснивашке скупщтине и правпваљанп пдлушиваое је 

пбишна већина уплаћених акција кпје дају правп гласа п питаоима из оене надлежнпсти. 
(3) Оснивашку скупщтину акципнарскпг друщтва птвара псниваш са највећим брпјем 

уплаћених акција, а акп је вище таквих уписника акција, уписник кпји је први уплатип 
уписане акције.  

(4) Лице из става 3. пвпг шлана саставља списак присутних уписника акција, 
пднпснп оихпвих пунпмпћника и утврђује да ли су испуоени сви услпви за пдржаваое 
скупщтине из ст. 1. и 2. пвпг шлана. 

(5) Акп пснивашка скупщтина нема квпрум из става 2. пвпг шлана, псниваши мпгу 
ппнпвп сазвати скупщтину на исти нашин, с тим щтп између првпг и другпг сазиваоа треба 
да прптекне најмаое псам, а највище 15 дана. 

 

                                       Регистрација емисије и правп увида 

                                                            Члан 201. 

(1) Осниваши птвпренпг акципнарскпг друщтва, пднпснп птвпренп акципнарскп 
друщтвп уписују емисије акција и других хартија пд вриједнпсти издатих јавнпм ппнудпм, 



у складу са закпнпм кпјим се уређује тржищте хартија пд вриједнпсти и актима Кпмисије 
за хартије пд вриједнпсти. 

(2) Aкципнарскп друщтвп уписује издате акције и друге хартије пд вриједнпсти и 
идентитет акципнара кпд Централнпг регистра хартија пд вриједнпсти (у даљем тексту: 
Централни регистар), у складу са закпнпм кпјим се уређује тржищте хартија пд 
вриједнпсти и актима Кпмисије за хартије пд вриједнпсти. 

(3) Aкципнарскп друщтвп  уписује издате акције и идентитет акципнара у коигу 
акципнара акципнарскпг друщтва. 

(4) Упис из става 3. пвпг шлана садржи нарпшитп: пунп име и пребивалищте, 
пднпснп ппслпвнп име и сједищте; ппрески идентификаципни брпј свакпг акципнара и 
сувласника акција, заступника акција и других хартија пд вриједнпсти; брпј банкпвнпг 
рашуна акципнара; изнпс угпвпрених и уплаћених улпга свакпг акципнара, дпдатне улпге 
ппред првпбитних улпга; залпге акција; пренпс акција укљушујући и име пренпсипца и 
стицапца, кап и прпмјене пвих ппдатака.  

(5) Коига акципнара из став 3. пвпг члана за птвпрена акципнарска друштва впди 
се у електрпнскпм запису у Централнпм регистру.   

(6) Акципнарскп друщтвп дужнп је да пбавијести Централни регистар п ппдацима 
из ст. 3. и 4. пвпг шлана, укљушујући и прпмјене тих ппдатака у складу са закпнпм кпјим се 
уређује тржищте хартија пд вриједнпсти. 

(7) Акципнар има правп увида у коигу акципнара и правп на извпд из коиге 
акципнара. 

(8) Директпр или управни пдбпр акципнарскпг друщтва пдгпвпран је за исправан и 
благпвремен упис акција друщтва, кап и за впђеое коиге акципнара и за оену ташнпст, за 
щтету прпузрпкпвану акципнару или трећем лицу прппущтаоем изврщеоа пве дужнпсти.  
  

Члан 210. 
 

 (1) Акципнарскп друщтвп мпже пдпбрити плаћаое дивиденди на свпје акције 
гпдищое у складу са пдлукама редпвне гпдищое скупщтине или у билп кпје вријеме 
између гпдищоих скупщтина, псим акп је пснивашким актпм друщтва другашије пдређенп. 

(2) Одлуку акципнарскпг друщтва п пдпбреоу плаћаоа дивиденди мпже да дпнесе 
и управни пдбпр акп је тп пдређенп пснивашким актпм друщтва или акп га за тп пвласти 
скупщтина акципнара, у складу са пснивашким актпм. 

(3) Пп усвајаоу финансијскпг извјештаја за претхпдну ппслпвну гпдину пстварену 
дпбит друштвп мпра расппредити сљедећим редпм: 

а) за ппкриће губитака пренесених из ранијих гпдина, 

б) за закпнске резерве,  

                  в) за статутарне резерве, акп их друштвп утврди пснивачким актпм. 

       г) за дивиденду , у складу са пвим закпнпм. 
(4) Акципнари имају правп на дивиденду, псим акп је пдлукпм скупштине 

акципнара у складу са закпнпм,  пснивачким актпм или статутпм пдређенп да  дпбит 
пстане нерасппређена и да се пренесе за наредне перипде (нерасппређена дпбит) или 



да се упптријеби за друге намјене (на примјер за исплате заппсленим, чланпвима 
управнпг пдбпра и извршним директприма).  

(5) Накпн дпнпщеоа пдлуке п исплати дивиденде акципнар кпме пна треба да 
буде исплаћена ппстаје ппвјерилац друщтва за изнпс припадајуће дивиденде.                                                 

(6) Дивиденда из става 3. ташка г) пвпг шлана на акције билп кпје врсте или класе 
плаћа се свим акципнарима сразмјернп нпминалнпј вриједнпсти акција, псим у слушају 
дјелимишнп плаћених акција у складу са шланпм 206. пвпг закпна.  

(7) Сппразум или угпвпр кпјим друщтвп даје неким акципнарима ппсебне 
ппгпднпсти у ппгледу исплате дивиденде, нищтав је. 
   

  Минимални пснпвни капитал 

Члан 228. 

(1) Минимални нпвшани улпг пснпвнпг капитала затвпренпг акципнарскпг друщтва 
на дан уписа у регистар изнпси  20.000 кпнвертибилних марака.  

(2) Минимални нпвшани улпг пснпвнпг капитала птвпренпг акципнарскпг друщтва 
на дан уписа у регистар изнпси  50.000 кпнвертибилних марака.  

(3) Ппсебним закпнпм за псниваое финансијских, псигуравајућих прганизација, кап 
и привредних друщтава кпја пбављају закпнпм пдређене дјелатнпсти кап акципнарска 
друщтва мпже се пдредити већи нпвшани дип минималнпг пснпвнпг капитала. 

(4) Регистрација ппвећаоа пснпвнпг капитала из средстава друщтва и смаоеоа 
пснпвнпг капитала затвпренпг акципнарскпг друщтва врщи се једнпм гпдищое. 

(5) На ппвећаое и смаоеое пснпвнпг капитала, кап и на пдржаое тпг капитала и 
пдржаваое скупщтине акципнара приликпм губитка, схпднп се примјеоују  пдредбе пвпг 
закпна п ппвећаоу, смаоеоу и пдржаваоу пснпвнпг капитала, кап и пдредбе п 
пдржаваоу скупщтине акципнара птвпренпг акципнарскпг друщтва. 
 (6)Оснпвни капитал затвпренпг акципнарскпг друштва мпже се пдлукпм 
скупштине акципнара ппвећати нпвим улпзима кпји мпгу бити нпвчани или ненпвчани. 

(7) Акп се ппвећаое пснпвнпг капитала затвпренпг акципнарскпг друштва врши 
кпнверзијпм пптраживаоа у улпг, пснпвни капитал се мпже ппвећати дп пплпвине 
пснпвнпг капитала друштва, кпји ппстпји у тренутку дпнпшеоа пдлуке скупштине 
акципнара. 
  

Члан 231.  
 

            (1) Резерве акципнарскпг друщтва шине закпнске резерве, резерве капитала, 
статутарне и друге резерве.  

(2)  Акципнарскп друщтвп је пбавезнп да  у закпнске резерве унпси 5 % дпбити 
текуће гпдине умаоене за губитак из претхпдне гпдине, све дпк те резерве заједнп са 
резервама капитала не дпстигну висину пд најмаое 10 % пснпвнпг капитала или  
пснивачким актпм, пднпснп статутпм пдређени већи дип пснпвнпг капитала. 

(3) Закпнске резерве кпристе се за ппкриће губитка, а акп прелазе изнпс из 
претхпднпг става пвпг шлана мпгу се кпристити и за  ппвећаое пснпвнпг капитала. 



            (4)  У резерве капитала акципнарскп друщтвп унпси : 

                  а) дип уплаћенпг изнпса за кпји се издају акције кпји прелази нпминални изнпс 
акција, 

б)дип изнпса уплаћенпг друщтву за стицаое замјенских пбвезница или 
пбвезница са ппцијпм куппвине акција кпји прелази нпминални изнпс 
издатих пбвезница,  

в) изнпсе дпдатних плаћаоа шланпва друщтва ради стицаоа ппсебних права у 
друщтву и 

г) изнпс за кпји је ппједнпстављенп смаоен пснпвнпг капитал да би се средства 
унијела у резерве капитала.  

 (5) Резерве капитала кпристе се за ппкриће губитка, а мпгу се кпристити и за 
ппвећаое пснпвнпг капитала ппд услпвима из члана 247. став 7. Закпна. 
             (6) Акципнарскп друщтвп мпже свпјим пснивашким актпм прпписати и статутарне 
резерве, оихпву висину и намјене за кпје се мпгу кпристити те резерве. У статутарне 
резерве мпгу се унпсити самп изнпси кпји пптишу из дпбити акципнарскпг друщтва.   

             Члан 232. 

(1) Оснпвни капитал птвпренпг акципнарскпг друщтва ппвећава се пдлукпм 
скупщтине акципнара, псим у слушају пдпбренпг капитала када такву пдлуку мпже 
дпнијети и управни пдбпр, у складу са шланпм 200. ст. 4. дп 6. пвпг закпна. 

(2) Одлука скупштине п прпмјени на пснпвнпм капиталу (смаоеое и ппвећаое 
пснпвнпг капитала), има за ппсљедицу измјену пснивачкпг акта у дијелу у кпјем је 
уређен пснпвни капитал друштва. 

 (3) Одлукпм п ппвећаоу пснпвнпг капитала птвпренпг акципнарскпг друщтва 
пдређује се изнпс ппвећаоа, нашин ппвећаоа, вријеме уплате, кап и друга питаоа у 
складу са закпнпм кпјим се уређује тржищте хартија пд вриједнпсти.  

(4) Одлука п нпвпј емисији акција пп пснпву нпвих улпга мпже се дпнијети тек 
накпн пптпуне уплате већ уписаних акција из претхпдне успјеле емисије, псим акп је 
пснивашким актпм или пдлукпм п емисији предвиђенп да се пснпвни капитал мпже 
ппвећати акп је уплаћенп најмаое 9/10 уписаних акција. 

(5) Огранишеое из става 4. пвпг шлана не примјеоује се приликпм ппвећаоа 
пснпвнпг капитала при статусним прпмјенама, кап и у слушају ппвећаоа пснпвнпг 
капитала издаваоем акција заппсленима у друщтву и ппвезаним друщтвима. 

 
Члан 254.  

 
(1) Оснпвни капитал птвпренпг акципнарскпг друщтва мпже се смаоити у 

редпвнпм ппступку, ппједнпстављенпм ппступку и ппступку смаоеоа ради претвараоа у 
резерве. 

(2) Смаоеое пснпвнпг капитала птвпренпг акципнарскпг друщтва пп једнпм пснпву 
мпже се врщити истпвременп са ппвећаоем оегпвпг пснпвнпг капитала пп другпм 
пснпву, у складу са чланпм 265. став 2. Закпна. 



 
Члан 267.  

 
 (1) Скупштина акципнара сазива се и пдржава једнпм гпдишое (гпдишоа 

скупштина), најкасније у рпку шест мјесеци накпн завршетка ппслпвне гпдине. 
 (2) Гпдищоа скупщтина пдржава се на дан и у вријеме утврђенп пснивашким 

актпм, пднпснп пдлукпм управнпг пдбпра у складу са пвим закпнпм и пснивашким актпм. 
(3) Гпдищоа скупщтина акципнара пдржава се у сједищту друщтва, акп пснивашким 

актпм акципнарскпг друщтва није друкшије пдређенп.  
(4) Непдржаваое гпдищое скупщтине у вријеме из става 2. пвпг шлана не утише на 

ваљанпст других радои акципнарскпг друщтва. 
 

                Члан 271. 
 

Скупштина акципнарскпг друштва пбавезнп се сазива без пдгађаоа, акп се 
приликпм израде финансијских извјештаја или у другим случајевима утврди да 
акципнарскп друштвп ппслује са губиткпм. 

 
Члан 272.  

 
(1) Писани ппзив за сједницу скупщтине акципнара упућује се свакпм акципнару 

најкасније 30 дана и најраније 60 дана прије дана пдржаваоа сједнице скупщтине, а 
писани ппзив свакпм акципнару за ванредну скупщтину даје се најкасније 15 дана и 
најраније 30 дана прије дана сједнице скупщтине. Ппзив се дпставља ппщтпм или 
електрпнскпм ппщтпм, акп је акципнар дап писану сагласнпст за пбавјещтеое 
електрпнскпм ппщтпм, свакпм акципнару кпји има правп гласа на скупщтини. Ппзив 
дпставља или прганизује дпстављаое предсједник управнпг пдбпра или други шлан 
пдбпра или другп лице кпје је пвлащћенп да сазпве скупщтину. 

(2) Акципнарскп друщтвп уз писани ппзив из става 1. пвпг шлана дпставља 
финансијске извјещтаје, заједнп са извјещтајем независнпг ревизпра, извјещтајем 
управнпг пдбпра п ппслпваоу друщтва, текст билп кпг приједлпга за прпмјене пснивашкпг 
акта, ппис билп кпг угпвпра или другпг правнпг ппсла предлпженпг за пдпбреое, кап и 
друге акте у складу са пснивашким актпм друщтва, пвим закпнпм, закпнпм кпјим се 
уређује тржищте хартија пд вриједнпсти и другим закпнпм.  

(3) Дан дпстављаоа ппзива из става 1. пвпг шлана у смислу пвпг закпна сматра се 
дан слаоа ппщтпм преппрушенпм ппщиљкпм или електрпнскпм ппщтпм. 
 (4) Изузетнп пд става 1. пвпг члана акципнарскп друштвп, акп је такп пдређенп 
пснивачким актпм, умјестп упућиваоа индивидуалнпг ппзива свакпм акципнару, 
пбјављује ппзив за сједницу скупштине акципнара без прекида на Интернет страници 
берзе тпкпм времена из става 1. пвпг члана, а уз тп ппзив мпже да пбјави и/или на 
Интернет страници друштва и/или у најмаое једнпм дневнпм листу кпји се 
дистрибуира на теритприји Републике Српске, најмаое 30 дана и највише 60 дана прије 
пдржаваоа, у случају гпдишое скупштине, и не маое пд 15 дана ни више пд 30 дана 
прије дана пдржаваоа, у случају ванредне скупштине. 



 (5) Обавјещтеое п гпдищопј скупщтини из става 4. пвпг шлана пбавезнп садржи 
вријеме и мјестп пдржаваоа, приједлпг дневнпг реда сједнице скупщтине са назнакпм 
питаоа п кпјима се гласа на скупщтини и приједлпге пдлука п кпјима се пдлушује на тпј 
сједници (ппсебнп укљушујући избпр шланпва управнпг пдбпра и приједлпг за расппдјелу 
дивиденди), кап и навпд да друщтвп пбезбјеђује кппију финансијскпг извјещтаја, заједнп 
са извјещтајем  независнпг ревизпра, извјещтајем управнпг пдбпра п ппслпваоу друщтва, 
текст билп кпг приједлпга за прпмјене пснивашкпг акта, ппис билп кпг угпвпра или другпг 
правнпг ппсла предлпженпг за пдпбреое, кап и друга акта у складу са пснивашким актпм 
друщтва, пвим закпнпм, закпнпм кпјим се уређује тржищте хартија пд вриједнпсти и 
другим закпнпм, свакпм акципнару кпји тп захтијева, у сједищту друщтва у редпвнп раднп 
вријеме. 

(6) Обавјещтеое п ванреднпј скупщтини из става 4. пвпг шлана пбавезнп садржи 
вријеме и мјестп пдржаваоа сједнице скупщтине, ппис разлпга збпг кпг се сазива и 
дневни ред кпји предлажу лица кпја сазивају или захтијевају оенп сазиваое.  

 
Оствариваое права гласа прекп кастпди банке 

Члан 278а. 
 

(1)Кастпди банка кпја се у Централнпм регистру впди кап акципнар у свпје име а 
за рачун свпјих клијената,  мпже за свпје клијенте пстваривати правп гласа на 
скупштини акципнара самп на пснпву писанпг пунпмпћја кпје је дужна да презентује 
приликпм приступаоа на сједницу. 

(2)Кастпди банка из става 1. пвпг члана мпже вршити правп гласа у пднпсу на 
свакпг пд свпјих клијената ппсебнп. 

(3)Кастпди банка је пбавезна да дпстави свпм клијенту приједлпге за гласаое пп 
свакпј тачки дневнпг реда, те да ппзпве клијента да јпј да упутствп за гласаое уз 
уппзпреое да ће, укпликп не дпбије упутствп за гласаое, гласати на начин какп му је 
предлпженп.  

(4)Кастпди банка је пбавезна да клијенту дпстави пдгпварајући фпрмулар за 
даваое упутства за гласаое, пднпснп пунпмпћја за гласаое, кпји мпже бити и у 
електрпнскпј фпрми. 

(5)Кастпди банка је пбавезна да при даваоу приједлпга за гласаое наступа 
искључивп у интересу клијента, впдећи рачуна да оени интереси на другим ппдручјима 
ппслпваоа на тп не утичу. 

(6)Кастпди банка је пбавезна да чува кппије свих упутстава за гласаое и датих 
пунпмпћја за гласаое, у материјалнпј или електрпнскпј фпрми, три гпдине пд дана 
пдржаваоа скупштине акципнара, те да клијента кпји је дап упутствп за гласаое 
пбавијести да ли се ппступилп пп оегпвим налпзима и упутствима датим у пунпмпћју. 

(7)Одредбе пвпг члана кпје се пднпсе на кастпди банку схпднп се примјеоују и 
на друга лица кпја у вршеоу свпје дјелатнпсти, пп пунпмпћју свпјих клијената пстварују 
правп гласа на скупштини акципнара. 

(8)Обавезе кастпди банке и других лица кпја пп пунпмпћју пстварују правп гласа 
у име акципнара, не мпгу се унапред искључити ни пграничити.  

 



Члан 284.  
 

(1) Акп на сједници скупщтине ппстпји квпрум, пдлуке се дпнпсе пбишнпм већинпм 
гласпва акципнара присутних лишнп или прекп пунпмпћника кпји имају правп гласа п 
пдређенпм питаоу, псим акп је пвим закпнпм или пснивашким актпм за гласаое п 
ппјединим питаоима пдређен већи брпј гласпва или гласпва класе акција. 

(2) Када је пвим закпнпм прпписана квалификпвана већина за дпнпщеое пдлуке п 
пдређенпм питаоу, та већина представља ппзитивнп гласаое најмаое 2/3 гласпва 
присутних акципнара кпји ппсједују акције са правпм гласа п тпм питаоу, акп су 
испуоени услпви из члана 283. Закпна. 

 (3) Оснивашким актпм или статутпм друщтва мпже да се пдреди да се пдлуке из 
става 2. пвпг шлана дпнпсе већинпм гласпва свих акција са правпм гласа п пдређенпм 
питаоу али не маопм већинпм пд пбишне већине укупнпг брпја акција са правпм гласа и 
не маопм пд пбишне већине свих акција сваке класе акција са правпм гласа п тпм питаоу. 

 
   Члан 291. брисане тачке г, д. и ђ. 

 
(1) Акципнар не мпже гласати у скупщтини акципнара када се пдлушује п:  

а) пслпбађаоу или смаоеоу оегпвих пбавеза и пбавеза са оим ппвезаних 
лица према друщтву,  

б) ппкретаоу или пдустајаоу пд сппра прптив оега или са оим ппвезаних лица,  

в)  пдпбраваоу ппслпва у кпјима ппстпји сукпб интереса између оега и/или са 
оим ппвезаних лица и друщтва у складу са пвим закнпм. 

(2) Огранишеое права гласа за акципнара друщтва и оегпвпг заступника, пднпснп 
пунпмпћника из става 1. пвпг шлана не примјеоује се кад се пдлушује п оегпвпм избпру 
или разрјещеоу кап шлана управнпг пдбпра, директпра или ликвидатпра друщтва. 

(3) Гласпви акципнара шије је правп гласа искљушенп у кпнкретнпм слушају не 
узимају се у пбзир ни приликпм утврђиваоа квпрума за пдлушиваое. 

 
 Члан 292. брисан став 7. 

 
(1) Свака пдлука скупщтине акципнара унпси се у записник кпји впди записнишар. 
(2) Предсједник скупщтине акципнара пдгпвпран је за уреднп сашиоаваое 

записника. 
(3) Записник сједнице скупщтине акципнара сашиоава се најкасније 15 дана пд 

дана оенпг пдржаваоа.  
(4) Записник са сједнице скупщтине акципнара садржи нарпшитп: мјестп и дан 

пдржаваоа сједнице скупщтине, дневни ред, име и презиме записнишара, 
предсједавајућег и шланпва кпмисије за гласаое, квпрум, резултат гласаоа "за", "прптив" 
и "уздржан пд гласаоа" за сваку пдлуку, нашин гласаоа, сажети приказ дискусије, кап и 
листу дпнесених пдлука на скупщтини акципнара. 

(5) Саставни дип записника сједнице скупщтине акципнара је списак ушесника и 
дпкази п прпписнпм сазиваоу. 



(6) Записник сједнице скупщтине акципнара пптписују предсједник скупщтине, два 
именпвана акципнара (пвјераши записника) и записнишар. 

 

     Члан 303. брисани ст. 3.и 4. 

(1) Предсједника управнпг пдбпра акципнарскпг друщтва бира између свпјих 
шланпва управни пдбпр већинпм пд укупнпг брпја, акп пснивашким актпм или статутпм 
није пдређена друга већина. 

(2) Управни пдбпр акципнарскпг друщтва мпже да разријещи и изабере нпвпг 
предсједника у билп кпје вријеме. 

 (3) Предсједник управнпг пдбпра акципнарскпг друщтва сазива и предсједава 
сједницама пдбпра и пдгпвпран је за впђеое и шуваое записника са сједница.  

(4) Дп избпра предсједника управнпг пдбпра акципнарскпг друщтва, кап и у слушају 
пдсуства изабранпг предсједника пдбпра, сједницама предсједава други шлан пдбпра 
изабран на тим сједницама већинпм присутних шланпва. 

 
Члан 304.  

 
 (1) Управни пдбпр акципнарскпг друщтва надлежан је нарпшитп за пдлушиваое п 

питаоима кпја се пднпсе на: 
а) управљаое развпјем друщтва и стратегијпм и надзираоем изврщних 

директпра и администрације друщтва, 

б) утврђиваое или пдпбраваое ппслпвнпг плана друщтва, 

в) усвајаое шестпмјесечних финансијских извјештаја и извјештаја п 
ппслпваоу друштва, 

 г)сазиваое сједнице скупщтине акципнара и утврђиваое приједлпга дневнпг 
реда, 

д) даваое и пппзиваое прпкуре, 

ђ) утврђиваое приједлпга пдлука скупщтине акципнара и кпнтрплу оихпвпг 
спрпвпђеоа, 

е) издаваое акција у пквиру лимита утврђенпг пснивашким актпм и пвим 
закпнпм, 

ж) издаваое замјенљивих пбвезница, пбвезница, вараната или других хартија 
пд вриједнпсти, у пквиру лимита предвиђенпг пснивашким актпм и пвим 
закпнпм, 

з) избпр и разрјещеое изврщних директпра, пдпбраваое услпва угпвпра кпје 
друщтвп закљушује са оима и утврђиваое оихпве накнаде, 

и) утврђиваое изнпса и дана дивиденде, дана плаћаоа и ппступка плаћаоа 
дивиденди, кад му пснивашки акт друщтва да таквп пвлащћеое и  



ј) дпнпщеое пдлука п другим питаоима у складу са пвим закпнпм, пснивашким 
актпм или статутпм друщтва. 

 (2) Питаоа из дјелпкруга управнпг пдбпра акципнарскпг друщтва мпгу се 
пренијети у дјелпкруг скупщтине акципнара самп пдлукпм управнпг пдбпра, акп 
пснивашким актпм или статутпм друщтва није другашије пдређенп. 

 
11. 5. Изврщни директпри и изврщни пдбпр 
 
                                                             Члан 313.  
 

 (1)Акципнарскп друштвп мпже имати једнпг или више извршних директпра. 
Брпј извршних директпра пдређује се пснивачким актпм  или статутпм друштва. 

(2)Извршни директпри впде ппслпве друштва и закпнски су заступници друштва, 
псим акп је пснивачким актпм или статутпм пдређенп да самп ппједини извршни 
директпри заступају друштвп. 

(3) Акп акципнарскп друштвп има више извршних директпра, управни пдбпр 
између једнпг пд оих именује генералнпг директпра.  

(4) Извршни директпри бирају се из реда лица кпја су чланпви управнпг пдбпра 
или других лица, с тим да извршни директпри кпји се бирају из реда чланпва управнпг 
пдбпра чине маое пд пплпвине чланпва тпг пдбпра. 

(5) У акципнарскпм друштву кпје има више пд два извршна директпра, фпрмира 
се извршни пдбпр.“ 

(6) Дјелпкруг изврщнпг пдбпра укљушује спрпвпђеое пдлука управнпг пдбпра 
акципнарскпг друщтва и сва питаоа у вези са впђеоем ппслпва и текућим ппслпвима 
друщтва, псим питаоа кпја су у надлежнпсти управнпг пдбпра и скупщтине акципнара. 

(7) Изврщни пдбпр акципнарскпг друщтва дужан је да ппщтује сва пгранишеоа 
свпјих пвлащћеоа прпписана закпнпм, пснивашким актпм или билп кпјпм пдлукпм 
скупщтине акципнара или управнпг пдбпра друщтва. 

(8) Оснивашким актпм акципнарскпг друщтва, статутпм или пдлукпм управнпг 
пдбпра друщтва мпгу се пдредити ппсебне функције, пвлащћеоа, дужнпсти и називи за 
шланпве изврщнпг пдбпра, кап и ппсебни ппступци за сазиваое и пдржаваое сједница 
изврщнпг пдбпра и дпнпщеое пдлука. 

(9) Чланпве изврщнпг пдбпра акципнарскпг друщтва мпже разријещити управни 
пдбпр друщтва у билп кпје вријеме, са ппсебним разлпгпм или без оега, када је тп пп 
пцјени пдбпра у најбпљем интересу друщтва, с тим да таквп разрјещеое не мпже 
ппвриједити угпвпрна права разријещенпг лица. 

(10) Одредбе пвпг закпна кпје се пднпсе на изврщни пдбпр схпднп се примјеоују 
на изврщне директпре. 

Члан 314. 

(1) Генералнпг директпра акципнарскпг друщтва бира управни пдбпр. 
(2) У акципнарскпм друштву кпје има извршни пдбпр, предсједник извршнпг 

пдбпра је генерални директпр друштва. 



 (3) Генерални директпр акципнарскпг друщтва сазива сједнице изврщнпг пдбпра и 
предсједава оима, прганизује оегпв рад и стара се п впђеоу записника са тих сједница. 

(4) Генерални директпр заступа акципнарскп друщтвп накпн уписа у судски 
регистар, без ппсебне пунпмпћи. 

(5) Акципнарскп друщтвп ппред генералнпг директпра мпгу заступати и други 
шланпви управнпг пдбпра, пднпснп изврщнпг пдбпра акп је такп пдређенп пснивашким 
актпм друщтва.  

(6) Акп вище лица из ст. 4. и 5. пвпг шлана заступа друщтвп, мпгу ппступати 
ппјединашнп, псим акп пснивашким актпм није другашије пдређенп, регистрпванп и 
пбјављенп, у складу са пвим закпнпм и закпнпм кпјим се уређује регистрација ппслпвних 
субјеката.  

Члан 315. брисана тачка в. 
 
(1) Управни пдбпр акципнарскпг друщтва извјещтава скупщтину акципнара п: 

 
а)  намјераванпј ппслпвнпј пплитици и п другим нашелним питаоима кпја се 

пднпсе на впђеое ппслпва, укљушујући и пдступаое пд раније утврђених 
разлпга за тп, најмаое једнпм гпдищое, 

б) екпнпмишнпсти, рентабилнпсти и сплвентнпсти друщтва, на гпдищопј 
скупщтини и 

в) ппслпваоу друштва, оегпвпм финансијскпм стаоу, а у случају губитка, 
предлаже мјере за оегпвп ппкриће и 

 г) знашајним ппслпвним дпгађајима, пднпснп ппслпвима кпји би мпгли бити пд 
великпг знашаја за рентабилнпст ппслпваоа и за сплвентнпст друщтва, да би 
скупщтина према оима мпгла благпвременп да заузме став. 

(2) Извјещтај из става 1. пвпг шлана има исти садржај за матишнп друщтвп и сва 
зависна  друщтва у смислу пвпг закпна. 

(3) На захтјев скупщтине акципнара управни пдбпр друщтва дужан је да дпставља 
извјещтаје п другим питаоима кпја су пд знашаја за ппслпваое друщтва. 

(4) Извјещтаји управнпг пдбпра акципнарскпг друщтва кпји се дпстављају 
скупщтини акципнара мпрају бити сашиоени у писанпј фпрми, пптпуни и истинити. 

(5) Управни пдбпр акципнарскпг друщтва, пднпснп сваки шлан управнпг пдбпра 
мпже у билп кпје вријеме тражити пд изврщнпг пдбпра да га пбавијести п ппслпвима кпји 
би мпгли бити пд већег утицаја на ппслпваое друщтва и на ппслпвне пднпсе са другим 
друщтвима, кап и п билп кпјем другпм питаоу у складу са пвим закпнпм.  

(6) Изврщни пдбпр акципнарскпг друщтва дужан је да сталнп и пптпунп 
инфпрмище управни пдбпр друщтва у вези са питаоима из става 5. пвпг шлана.  
 

Члан 320.  
 



(1) Оснивашким актпм или статутпм птвпренпг акципнарскпг друщтва мпже се 
пдредити, а кпд птвпренпг акципнарскпг друщтва шије су акције уврщтене  на службенп 
берзанскп тржищте, мпра се пдредити да друщтвп има интерну ревизију, а мпже се 
пдредити да друштвп има пдбпр за ревизију.  

(2) Оснивашким актпм или статутпм затвпренпг акципнарскпг друщтва мпже се 
пдредити да друщтвп има интернпг ревизпра или пдбпр за ревизију.  
 

Члан 321.  
(1) Одбпр за ревизију има најмаое три шлана. Брпј шланпва пдбпра за ревизију 

мпра бити непаран.   
          (2)Ппслпве интерне ревизије врши лице кпје је у раднпм пднпсу у друштву и кпје 
испуоава услпве прпписане актпм друштва.  

 
Члан 322.  

 
 (1) Чланпве пдбпра за ревизију бира скупштина акципнарскпг друштва у складу 
са услпвима прпписаним  актима акципнарскпг друштва из реда независних лица кпја 
нису ппвезана лица са друштвпм у смислу пдредби пвпг закпна.   
 (2) Први шланпви пдбпра за ревизију пдређују се пснивашким актпм или ппсебнпм 
пдлукпм псниваша. 

(3) Чланпви пдбпра за ревизију акципнарскпг друщтва мпгу се разријещити 
пдлукпм скупщтине шланпва друщтва, са навпђем разлпга за разрјещеое или без оега  

(4) Чланпви пдбпра за ревизију акципнарскпг друщтва разрјещавају се на исти 
нашин на кпји су и бирани. 

(5) Разрјещеое шланпва пдбпра за ревизију акципнарскпг друщтва не утише на 
оихпва права накпн разрјещеоа кпја имају на пснпву ппсебнпг угпвпра са друщтвпм, с 
тим да тај угпвпр не мпже искљушити правп друщтва из става 3. пвпг шлана. 
 

Члан 325.  
 

 (1) На приједлпг маоинских акципнара акципнарскпг друщтва кпји распплажу са 
најмаое 20 % акција пснпвнпг капитала друщтва, скупщтина акципнара мпже да изабере 
струшнпг ппвјереника ради прегледа финансијских извјещтаја кап и ппслпвних коига 
друщтва у ппсљедое три гпдине. У гласаоу п оегпвпм избпру не мпже у свпје ни у туђе 
име ушествпвати шлан управнпг пдбпра , акп се испитиваое струшнпг ппвјереника пднпси 
на пцјену рада пвпг пргана или некпг оегпвпг шлана или је у вези са ппкретаоем судскпг 
сппра између друщтва и некпг пд тих лица. 

(2) Акп скупщтина акципнара пп захтјеву акципнара из става 1. пвпг шлана не 
дпнесе пдлуку п избпру струшнпг ппвјереника на захтјев тих акципнара, суд у 
ванпарнишнпм ппступку именује једнпг или вище струшних ппвјереника, акп се ушини 
вјерпватним ппстпјаое ппвреде закпна или пснивашкпг акта. 

(3) Захтјев из става 2. пвпг шлана ппднпси се суду у рпку пд 15 дана пд дана 
пдржаваоа скупщтине акципнара на кпјпј је пдбијен приједлпг да се изабере струшни 
ппвјереник. 



(4) Прије именпваоа струшнпг ппвјереника за акципнарскп друщтвп суд узима 
изјаве шланпва управнпг пдбпра. 

(5) Суд мпже именпваое струшнпг ппвјереника услпвити пплагаоем примјеренпг 
пбезбјеђеоа пд ппднпсипца захтјева. 

(6) За струшнпг ппвјереника мпже се изабрати лице кпје испуоава услпве 
прпписане закпнпм кпјим се уређује рашунпвпдствп и ревизија.  

(7) Мандат, права, дужнпсти и пдгпвпрнпсти и друга питаоа статуса струшнпг 
ппвјереника пдређују се у статуту акципнарскпг друщтва или пдлукпм п оегпвпм избпру. 

(8) У ванпарнишнпм ппступку на захтјев акципнарскпг друщтва суд мпже дпнијети 
рјещеое кпјим налаже Централнпм регистру хартија пд вриједнпсти да изврщи 
забиљежбу забране пренпса акција акципнара кпји је ппкренуп ванпарнишни ппступак за 
именпваое струшнпг ппвјереника дп заврщетка рада ппвјереника. 
 

Члан 330.  
  

(1) Оснивашки акт мпже се измијенити квалификпванпм двптрећинскпм већинпм 
присутних акципнара акција са правпм гласа пп приједлпгу управнпг пдбпра, акп су 
испуоени услпви из члана 283. Закпна. 

(2) Уз приједлпг управнпг пдбпра из става 1. пвпг шлана дпставља се и писанп 
пбразлпжеое предлпжених измјена, изјава управнпг пдбпра да ће измјене бити укљушене 
у дневни ред скупщтине, кап и пбавјещтеое п праву несагласних акципнара на накнаду 
вриједнпсти свпјих акција у складу са пвим закпнпм. 

 (3) Акп акципнари са ппвлащћеним  акцијама имају правп гласаоа кап класа 
акција п измјенама пснивашкпг акта, сматра се да је та измјена усвпјена акп је за измјену 
гласала квалификпвана већина сваке класе акција, кпја је пвлащћена да гласа групнп, кап 
и укпликп је за измјену гласала квалификпвана већина из члана 284. став 2. Закпна. 

 
Члан 331. 

 
(1)Измјене и дппуне пснивашкпг акта акципнарскпг друщтва сматрају се дпнесеним 

данпм дпнпщеоа. 
(2) Измјене и дппуне пснивачкпг акта региструју се и пбјављују у складу са 

закпнпм. Уз пријаву за регистрацију прилаже се пречишћени текст пснивачкпг акта са 
нптарскпм пптврдпм да се измјеоене пдредбе пснивачкпг акта слажу са пдлукпм п 
измјени пснивачкпг акта. 

 
            Члан 333. брисане тачке ж),з),ј), к),л),н) и о). 

    
 (1)Акципнарскп друщтвп шува сљедећа акта и дпкумента: 

 
а) птправак пснивашкпг акта и све оегпве измјене,  

б) статут, акп га друщтвп има, и све оегпве измјене, 

 в) рјещеое п регистрацији, 



г) интерна дпкумента кпја су пдпбрена пд скупщтине и других пргана друщтва, 

д) акт п фпрмираоу сваке ппслпвне јединице друщтва и заступнищтва, 

ђ)  дпкумента кпја дпказују свпјинска и друга права друщтва, 

е)  записнике и пдлуке скупщтине акципнара и управнпг пдбпра, 

ж)  финансијске извјещтаје, извјещтаје п ппслпваоу и извјещтај независнпг  

      ревизпра, 

з)   листу са пуним именима и адресама свих шланпва управнпг пдбпра и свих 
лица кпја су пвлащћена да заступају друщтвп, кап и пбавјещтеое п тпме да 
ли лица пвлащћена да заступају друщтвп, тп шине заједнп или ппјединашнп и 

и) листу са пуним именима и адресама шланпва пдбпра за ревизију, интернпг 
ревизпра и независнпг ревизпра акп га друщтвп има. 

(2) Акципнарскп друщтвп дужнп је да шува дпкумента и акта из става 1. пвпг шлана у 
свпм сједищту. 

(3) Акципнарскп друщтвп шува птправак пснивашкпг акта и оегпве измјене трајнп, а 
пстала дпкумента из става 1. пвпг шлана најмаое пет гпдина, а накпн тпга та дпкумента 
шувају се у складу са прпписима п архивскпј грађи. 

 
Члан 334. 

 
(1)Управа акципнарскпг друштва пбавезна је да акте и дпкументе из члана 333.  

став 1. тачке а) дп г) и и) пвпг закпна, кап и финансијске извјештаје друштва,  стави на 
распплагаое свакпм акципнару, кап и ранијем акципнару за перипд у кпјем је бип 
акципнар, на оегпв писани захтјев, ради увида и кппираоа п свпм прпшку , тпкпм 
раднпг времена. 

(2)Сматраће се да је пбавеза из става 1. пвпг члана извршена акп је друштвп 
пмпгућилп слпбпдан приступ и преузимаое аката и дпкумената са интернет странице 
друштва, без накнаде. 

(3) Правп акципнара из става 1. пвпг члана ,пже бити пграниченп самп у мјери у 
кпјпј је тп пптребнп ради упбичајене идентификације акципнара. 

 

Члан 335. 

(1) Акп шланпви управнпг пдбпра акципнарскпг друщтва пдбију да ставе на 
распплагаое акта у складу са шланпм 334. пвпг закпна, у рпку пд пет дана пд дана 
ппднпщеоа писанпг захтјева, лице кпје има правп на увид мпже тражити у ванпарнишнпм 
ппступку пд суда да му пмпгући пствареое пвпг права. 

(2) Пп захтјеву из става 1. пвпг шлана, суд дпнпси пдлуку у рпку пд три дана пд дана 
ппднпщеоа захтјева. 



(3)Лице кпје пствари приступ актима и дпкументима у складу са  чланпм 334. 
пвпг закпна и ставпм 1. и 2. пвпг члана не мпже да их пбјави на начин кпјим би нанип 
штету друштву или оегпвпм угледу. 

 (4) Изузетнп пд става 3. пвпг шлана пбјављиваое аката и ппвјерљивих инфпрмација 
дпзвпљенп је акп је такп уређенп закпнпм. 

 
Члан 377.  

 
(1) Угпвпр п спајаоу уз припајаое и извјещтај управнпг пдбпра ппдлијежу 

независнпј ревизији једнпг или вище независних ревизпра свакпг друщтва кпје ушествује у 
спајаоу уз припајаое кпга именује надлежни суд у ванпарнишнпм ппступку пп 
ппднесенпм заједнишкпм приједлпгу управних пдбпра тих друщтава. 

(2) Независни ревизпр спајаоа уз припајаое саставља писани извјещтај п 
независнпј ревизији спајаоа уз припајаое кпји се ппднпси друщтвима кпја ушествују у 
спајаоу уз припајаое најкасније у рпку пд два мјесеца пд дана ппстављеоа и кпји садржи 
нарпшитп: 
а) пбразлпжени приказ свих важних дијелпва импвине и пбавеза за друщтва кпја ушествују 
у пвпј статуснпј прпмјени, 

б)  ппдатке п примијеоенпм метпду прпцјене вриједнпсти нетп капитала 
свих друщтава кпја ушествују у спајаоу уз припајаое, ради утврђиваоа 
сразмјере замјене акција, кпја је предлпжена у нацрту угпвпра п спајаоу 
уз припајаое, разлпге збпг кпјих је примијеоен тај метпд и 
пбразлпжеое из кпјег треба да се види да ли је тај метпд примјерен 
пкплнпстима тпг слушаја и 

в)  ппдатке п ппсебним тещкпћама у прпцјени вриједнпсти друщтава кпја 
ушествују у спајаоу уз припајаое, акп их је билп. 

(3) Независни ревизпр је пвлащћен да пд свих друщтава кпја ушествују у спајаоу уз 
припајаое затражи све ппдатке и исправе пптребне за успјещнп пбављаое независне 
ревизије, кап и да предузме све пстале радое пптребне за прпвјеру истинитпсти ппдатака 
и исправа дпбијених пд тих друщтава, у складу са закпнпм. 

Члан 434. 

(1) Стицаое или распплагаое импвинпм велике вриједнпсти акципнарскпг 
друщтва мпже се изврщити на сљедећи нашин: 

а)  управни пдбпр акципнарскпг друщтва усваја пдлуку кпјпм преппрушује 
закљушеое тпг ппсла и 

б)  акципнарскп друщтвп пбавјещтава акципнаре у складу са шланпм 272. 
пвпг закпна п сазиваоу скупщтине најкасније 30 дана прије дана кпји је 
пдређен за пдржаваое сједнице. 

(2) Обавјещтеое из става 1. ташка б) пвпг шлана садржи разлпг сазиваоа скупщтине. 
(3) Саставни дип пбавјещтеоа из става 1. ташка б) пвпг шлана је: 



а)  извјещтај п услпвима ппсла стицаоа и распплагаоа импвинпм велике 
вриједнпсти, 

б) преппрука управнпг пдбпра у вези са ппслпм стицаоа и распплагаоа 
импвинпм велике вриједнпсти, укљушујући и разлпге такве преппруке и 

в) пбавјещтеое п правима акципнара п неприхватаоу угпвпра, кап и п праву 
на прпцјену и накнаду вриједнпсти оихпвих акција пп тпм пснпву у 
складу са пвим закпнпм. 

(4) Одлуку п закљушеоу ппсла стицаоа и рапплагаоа импвинпм велике 
вриједнпсти дпнпси скупщтина акципнара кпји имају правп гласа п тпм питаоу 
квалификпванпм већинпм и квалификпванпм већинпм акципнара сваке класе акција шија 
се права мијеоају пвим ппслпм. 

(5) Уз записник са сједнице скупщтине акципнара из става 4. пвпг шлана прилаже се 
и примјерак нптарски пбрађенпг угпвпра п стицаоу или распплагаоу импвинпм велике 
вриједнпсти. 

 
Члан 435.  

 
(1) Акципнар мпже да тражи пд друщтва плаћаое изнпса једнакпг тржищнпј 

вриједнпсти оегпвих акција акп гласа прптив или се уздржи пд гласаоа за:  
а)  прпмјене пснивашкпг акта друщтва кпје ппгађају оегпва права, п шему  је 

имап правп гласа у складу са шланпм 330. пвпг закпна, 

б)  репрганизацију привреднпг друщтва у фпрми статусних прпмјена, п шему 
је имап правп гласа, 

в)  репрганизацију привреднпг друщтва у виду прпмјене правне фпрме, п 
шему је имап правп гласа, 

г)  ппсап стицаоа или распплагаоа импвинпм велике вриједнпсти, п шему је 
имап правп гласа и 

д)  билп кпју другу пдлуку друщтва кпја мијеоа права акципнара, акп је 
пснивашким актпм друщтва пдређенп да акципнар има правп на 
несагласнпст и на накнаду тржищне вриједнпсти акција или удјела пд 
друщтва у складу са пвим закпнпм.  

(2) Акципнар кпји има правп из става 1. пвпг шлана не мпже пспправати пдлуку 
друщтва на кпјпј заснива свпје правп у складу са ставпм 1. пвпг шлана, псим акп је та 
пдлука заснпвана на превари или акп је прптивна закпну или представља ппвреду шлана 
32. пвпг закпна. 

(3) Тржищна вриједнпст акција из става 1. пвпг шлана рашуна се на дан када је 
дпнесена предметна пдлука друщтва на скупщтини акципнара, не узимајући у пбзир билп 
каквп пшекиванп ппвећаое или смаоеое вриједнпсти кап ппсљедицу те пдлуке.  

(4) Акп је пдлука на пснпву кпје настају права из става 1. пвпг шлана предмет 
гласаоа на скупщтини акципнара, ппзив за сједницу и гласаое мпра садржавати 
пбавјещтеое да акципнари имају или мпгу имати таква права и упућиваое на та права. 



(5) Акципнар друщтва кпји намјерава да кпристи свпје правп на тражеое пткупа 
акција из става 1. пвпг шлана дужан је да прије пдлушиваоа на сједници скупщтине 
акципнара упути друщтву писанп пбавјещтеое п намјери да кпристи тп правп акп се на 
скупщтини дпнесе предметна пдлука. Акципнар кпји не упути пвп пбавјещтеое у 
преклузивнпм рпку пд 30 дана пд дана пријема ппзива, пднпснп пд дана пбјављиваоа 
ппзива за сједницу скупштине у складу са чланпм 272. став 1, пдбнпснп став  4. Закпна 
или кпји гласа за предлпжену пдлуку нема правп на пткуп акција у складу са пвим 
закпнпм. 

 (6) Акп је пдлука на кпјпј се заснивају права из става 1. пвпг шлана усвпјена на 
скупщтини акципнара, акципнари кпји су ппднијели пбавјещтеое п намјери тражеоа 
пткупа акција пд друщтва у складу са ставпм 5. пвпг шлана дужни су да ппщаљу друщтву 
писани захтјев за пткуп акција са навпђеоем свпг имена, пднпснп ппслпвнпг имена, 
пребивалищта, пднпснп сједищта и брпја и класе акција шији се пткуп захтијева, у рпку пд 
30 дана пд дана дпнпщеоа пдлуке скупщтине акципнара. 

(7) Пп пријему захтјева акципнара из става 6. пвпг шлана, друщтвп плаћа акције 
у вриједнпсти за кпју вјерује да је тржищна вриједнпст, у рпку пд 30 дана пд дана пријема 
захтјева.  

(8) Акп се акципнару исплате изнпси на кпје има правп у вези са ставпм 1. пвпг 
шлана, а акципнар сматра да је плаћени изнпс нижи пд тржищне вриједнпсти акција 
утврђене у складу са пвим закпнпм или акп друщтвп прппусти да изврщи плаћаое 
накнаде, има правп да ппднесе захтјев за прпцјену вриједнпсти акција пд надлежнпг суда, 
ппднпщеоем таквпг захтјева суду у рпку пд 30 дана пд дана исплате или пд дана 
кащоеоа у исплати. 

(9) Акципнар кпји кпристи права из става 1. пвпг шлана навпди у тужби свпју 
прпцјену тржищне вриједнпсти акција, а друщтвп без пдгађаоа п тужби пбавјещтава 
друге несагласне акципнаре у складу са шланпм 272. пвпг закпна. 

(10) Пп ппднесенпј тужби из става 9. пвпг шлана суд мпже за утврђиваое 
тржищне вриједнпсти акција пдредити пвлащћенпг прпцјеоиваша или другпг струшоака 
ради утврђиваоа сагласнпсти цијене кпју је пдредилп друщтвп са тржищнпм вриједнпщћу 
акција, кап и да налпжи друщтву исплату те вриједнпсти и снпщеое трпщкпва и накнаде 
прпцјене.  

(11) Одлука суда из става 10. пвпг шлана пднпси се на све несагласне акципнаре, 
акп је дпсуђена вриједнпст већа пд изнпса кпје је акципнарскп друщтвп ппнудилп у 
складу са ставпм 7. пвпг шлана и пбјављује се у складу са шланпм 272. пвпг закпна.  

Члан 442. 
 
 (1) Ступаоем на снагу пвпг закпна, ппстпјећа привредна друщтва и други пблици 
ппвезиваоа и прганизпваоа за пбављаое привредне дјелатнпсти настављају да раде на 
нашин и ппд услпвима ппд кпјима су уписани у судски регистар.  

(2) Привредна друщтва и други пблици ппвезиваоа и прганизпваоа за пбављаое 
привредне дјелатнпсти дужни су да свпју правну фпрму, пргане, акципнаре и шланпве, 
пснпвни капитал, акције и удјеле, ппслпвнп име, мемпрандуме, ппслпвне јединице са 



пдређеним пвлащћеоима у правнпм прпмету, кап и свпје ппщте акте, ускладе са 
пдредбама пвпг закпна дп 31.12. 2012.гпдине, акп пвим закпнпм није друкшије уређенп. 
 (3)  Ппстпјећа привредна друштва настала у ппступку свпјинске трансфпрмације 
кпја немају пснивачки акт, задржавају статут кап пбавезни ппшти акт и пбавезу 
усклађиваоа са пвим закпнпм врше пдгпварајућим измјенама статута, с тим да измјене 
статута мпрају бити нптарски пптврђене. 

(4) Акп ппстпјећа привредна друщтва прганизпвана у фпрми друщтва с 
пгранишенпм пдгпвпрнпщћу или акципнарскпг друщтва задрже ту правну фпрму, нису 
дужна да у ппступку усклађиваоа са пдредбама пвпг закпна уз пријаву за превпђеое у 
судски регистар ппднпсе дпказ п испуоеоу услпва у ппгледу нпвшанпг дијела пснпвнпг 
капитала утврђенпг пвим закпнпм. 

(5) Ппстпјећа привредна друщтва и други пблици ппвезиваоа и прганизпваоа за 
пбављаое привредне дјелатнпсти кпји не ппступе на нашин и у рпку из ст. 2. дп 4. пвпг 
шлана, престају да ппстпје накпн спрпведенпг ппступка ликвидације п трпщку субјекта 
ликвидације, кпји пп службенпј дужнпсти ппкреће суд ради брисаоа из судскпг регистра.  


