ПРЕДГОВОР
Нови Закон о привредним друштвима ступио је на снагу 4. јуна 2011. године, а примењује се од 1. фебруара 2012. године, осим одредаба о гласању електронским путем на
седници јавног акционарског друштва, које се примењују од 1. јануара 2014. године.
Привредним друштвим у Србији намећу се значајни изазови у вези са применом и
благовременим усклађивањем са одредбама новог Закона и регистрације усклађивања
општих аката и органа код Агенције за привредне регистре, имајући посебно у виду обимност новог законског текста (садржи 600 чланова), изузетно кратке рокове за усклађивање (само осам месеци – закон је објављен у „Службеном гласнику РС“ крајем маја 2011.
године, а почиње да се примењује 1. фебруара 2012. године) и значајне измене и новине
које доноси у наш привредни систем.
Тачно познавање одредаба новог Закона и њихова правилна примена посебно су
важни за постојећа привредна друштва (у првом реду друштва с ограниченом одговорношћу и акционарска друштва), која су дужна да до почетка његове примене изврше
усклађивање својих општих аката и органа са новим Законом и да усклађене акте и
органе региструју код Агенције за привредне регистре у прописаном року. Уколико тако
не поступе и благовремено, у законом прописаном року, не изврше регистрацију и евидентирање спроведених усклађивања општих аката и органа код Агенције за привредне
регистре, доћи ће под удар принудне ликвидације коју ће, у том случају, регистратор у
АПР који води регистар привредних субјеката, покренути по службеној дужности.
За разлику од других издања ове тематике на нашем тржишту, ова књига није конципирана као коментар Закона о привредним друштвима, већ као приручник и упутство
за његову практичну примену. Садржински посматрано, поглавља књиге представљају
делове и одељке Закона са детаљним инструкцијама, коментарима и практичним саветима за примену. Намера нам је била да обезбедимо водич, путоказ и инструктиван
материјал за примену Закона о привредним друштвима.
На почетку сваког дела (поглавља) извучене су и јасно истакнуте кључне новине
које нови Закон садржи и по чему се разликује од претходног закона, како би привредним
друштвима те новине и разлике биле што видљивије и уочљивије. На тај начин можете
се лако и брзо упознати са новим законским решењима, институтима и елементима,
што су врло корисне информације у поступку усаглашавања.
Поред тога, на крају делова књиге о законском регулисању и пословању предузетника, ортачких друштава, командитних друштава, друштава с ограниченом одговорношћу и акционарских друштава (поглавља 4, 5, 6, 7 и 8) дати су огледни примери конститутивних и општих аката (одлука, уговора о оснивању и статута, пословника о
раду скупштине друштва, одбора директора и надзорног одбора) са посебним моделима
за једнодомно и дводомно управљање које свако привредно друштво може да искористи као полазну основу приликом усвајања и усклађивања својих општих аката, с тим
што, уважавајући специфичности сваког пословног субјекта, предложени модел треба
допунити, кориговати и уподобити потребама и реалним захтевима конкретног привредног друштва.
Наведени огледни примери и полазни модели општих аката, дати су, као пропратни материјал, у електронском облику и на CD–у, како би могли да буду преузимани
и даље прерађивани, допуњавани и усклађивани.
Међутим, у протеклих пар месеци, од дана ступања на снагу новог Закона, уочене
су поједине нејасноће и непрецизности у неким одредбама, које је било неопходно от-
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клонити до почетка његове примене, тј. до 1. фебруара 2012. године. Из тог разлога је
Влада Републике Србије, на седници од 13. децембра 2011. године, усвојила Предлог Закона
о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, који је доставила Народној
скупштини Републике Србије на усвајање по хитном поступку. Предлог Закона о изменама
и допунама Закона о привредним друштвима, Народна скуштина укључила је у дневни
ред пете седнице Другог редовног заседања које је почело 15. децембра 2011. године, па
се очекује његово усвајање до краја ове године. С обзиром на то да је овај приручник намењен као материјал за саветовање о усклађивању општих аката и органа привредних
друштава са новим Законом, које је Привредни саветник раније заказао за период од 21.
до 23. децембра 2011. године, у објашњењима за примену новог Закона у овом приручнику
узели смо у обзир и предложене измене и допуне закона.
Најважније измене и допуне, поред техничких исправки текста закона, односе се на
брисање одредби о обавезном смањењу основног капитала у случају губитка код друштва
с ограниченом одговорношћу и акционарског друштва (брисање чланова 148. и 315. новог
Закона) и на продужење рока за усклађивање аката и органа акционарских друштава до
30. јуна 2012. године, чиме се омогућава да ова друштва усклађивање обаве на редовној
скупштини која се може одржати до тог рока, уз примену Закона од 1. фебруара 2012.
године (измене и допуне члана 592. новог Закона). Остале измене су:
– прецизирање да друштво има само претежну делатност која се региструје у
складу са Законом о регистрацији, а остале делатности које обавља не мора да уписује
у акта и да их региструје;
– допуна одредби о члановима друштва тако што је прописано да се ортаци, комплементари, командитори и чланови друштва с ограниченом одговорношћу и подаци о
њима региструју у складу са Законом о регистрацији, а у циљу да трећа лица могу бити
упозната са тим подацима;
– прописано је да се пословно име и адреса предузетника региструју у складу са
Законом о регистрацији, како би трећа лица могла бити упозната са тим подацима;
– предвиђено је да се на регистрацију акција у Централном регистру примењују
одредбе закона којим се уређује тржиште капитала, као и да су те акције недељиве и
предвиђени су битни елементи одлуке о издавању акција;
– измењен је један од услова за стицање сопствених акција јавних акционарских
друштава тако да укупна номинална вредност тако стечених акција, укључујући и раније стечене сопствене акције, не прелази 10% основног капитала друштва;
– продужен је рок за отуђење сопствених акција са две на три године;
– прецизирано је да се на поступак повлачења акција са регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе примењују одговарајуће одредбе закона
којим се уређује тржиште капитала;
– прописано је да пословно удружење не може променити правну форму у форму
привредног друштва и да се на питања у вези са пословним удружењима која нису регулисана овим законом примењују прописи којима се регулише положај удружења;
– извршено је усклађивање казнених одредаба са предложеним изменама, односно
брисање основа за привредни преступ због непоштовања чланова 148. и 315. који су предложени за брисање.
Такође, на крају овог приручника дали смо потпуне текстове новог Закона о привредним друштвима и Предлог Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима који се у моменту штампања овог приручника налази у скуштинској процедури
усвајања.
Издавач
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