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ЗАКОН  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О 

ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 

Члан 1. 

У Закону о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 
36/11, 99/11 и 83/14-др.закон) у члану 287. после става 4. додаје се нови 
став 5. који гласи: 

„Изузетно, у случају акционарског друштва које није јавно у смислу 
закона којим се уређује тржиште капитала, укупна вредност стечених 
сопствених акција друштва, које друштво може задржати након истека рока 
из става 4. овог члана, не може бити већа од 20% основног капитала.” 

Досадашњи став 5. постаје став 6.  

Члан 2. 

У члану 288. став 2. мења се и гласи: 

„У случају јавног акционарског друштва, приликом отуђења сопствених 
акција друштво је дужно да омогући да лица која су акционари друштва на дан 
доношења одлуке из става 1. овог члана имају право прече куповине.” 

Члан 3. 

Одредбе чл. 1. и 2. овог закона примењују се и на сопствене акције 
стечене пре ступања на снагу овог закона.  

Члан 4. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
I. УСТАВНИ ОСНОВ 
 
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. став 1. тачка 6. 
и члану 99. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије, којим је прописано да 
Република Србија, између осталог,  уређује и обезбеђује јединствено тржиште, 
правни положај привредних субјеката, систем обављања појединих привредних 
и других делатности, а да је у надлежности Народне скупштине доношење 
закона и других општих аката из надлежности Републике Србије. 

  
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
   

Имајући у виду да је: 
Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11 и 
83/14-др.закон) прописан рок за отуђење сопствених акција од три године, 
- oграничења у преговарачкој позицији „Телеком Србија“ а.д. Београд у 
преговорима за потенцијалним инвеститорима заинтересованим за куповину 
сопствених акција поменутог привредног друштва, а посебно у вези са 
постизањем адекватног нивоа цене за продају ових акција, у условима када 
постоји преклузивни рок за испуњење обавезе да се предметне акције отуђе, 
- чињеницу да би сопствене акције „Телеком Србија” а.д. Београд, за чије 
стицање су издвојена значајна финансијска средства „Телеком Србија” а.д. 
Београд, истеком законом предвиђеног рока, биле поништене и по том основу 
смањен основни капитал овог привредног друштва, уз негативни ефекат целе 
такве трансакције билансе позиције у финансијским извештајима „Телеком 
Србија” а.д. Београд, а следствено на имовину Републике Србије, имајући у 
виду да је ово привредно друштво у већинском државном власништву оцењено 
је оправданим увођење законског изузетка који представља укидање 
временског ограничења за отуђење до 20% сопствених акција у конкретном 
случају, односно за привредно друштво које није јавно у смислу закона којим се 
уређује област тржишта капитала.  
Поред наведеног, у циљу поједностављења поступка отуђења сопствених 
акција „Телеком Србија” а.д. Београд, што, такође, побољшава преговарачку 
позицију „Телеком Србија” а.д. Београд и има позитивне ефекте на цену која се 
може постићи за продају ових акција, предложено је да утврђено законско 
право прече куповине у корист лица која су акционари друштва на дан 
доношења одлуке о отуђењу сопствених акција постоји само у случају јавних 
акционарских друштава, што, a contrario, подразумева да у  случају отуђења 
сопствених акција за друштва која нису јавна у смислу закона којим се уређује 
област тржишта капитала нема законске обавезе омогућавања права прече 
куповине постојећим акционарима друштва. Описано решење се предлаже као 
изузетак, посебно имајући у виду да акције поменутог привредног друштва нису 
укључене у трговање на регулисаном тржишту, односно MTП, као и да, са друге 
стране ово решење не искључује право привредних друштава која нису јавна да 
обавезу омогућавања права прече куповине предвиде својим конститутивним 
актима.  
Усвајањем предложених измена у значајној мери ће бити побољшани 
предуслови за исказивање веће заинтересованости одговарајућих инвеститора 
за куповину сопствених акција поменутог привредног друштва. Таква ситуација, 
а у случају постизања договора о продаји наведених акција по одговарајућој 
цени, резултирала би остваривањем вишеструких позитивних финанијских 
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ефеката на пословање „Телеком Србија” а.д. Београд и то како у домену 
смањења степена укупне задужености (која је највећим делом и проузрокована 
обезбеђивањем финансијских средстава за куповину поменутих акција од 
ранијег акционара), тако и у погледу повећања расположивих средстава за 
инвестиције у даље унапређење телекомуникационе мреже и у крајњем, 
исплату дивиденде Републици Србији као већинском акционару, као и осталим 
акционарима. На описани начин стварају се неопходни законски предуслови за 
избегавање негативних финансијских последица за „Телеком Србија” а.д. и 
посредно са Републику Србију и остале акционаре „Телеком Србија” а.д. 
Београд, које би евидентно наступиле у случају задржавања постојећег 
законског решења и следствено формира регулаторни амбијент за постизање 
изнетих позитивних финансијских резултата.  
   
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 
Чланом 1. прописано је да се у случају акционарског друштва које није јавно, 
изузетно може дозволити да друштво, и по истеку рока од три године 
предвиђеног чланом 287. став 4, задржи сопствене акције, тако да укупна 
вредност сопствених акција не буде већа од 20% основног капитала друштва. 
Чланом 2. прецизирано је да само у случају јавног акционарског друштва, у 
поступку отуђења сопствених акција, постоји право прече куповине у корист 
лица која су акционари друштва на дан доношења одлуке о отуђењу сопствених 
акција. 
Чланом 3. прописано је да се напред наведена решења примењују и на 
сопствене акције стечене пре ступања на снагу овог закона.   
Чланом 4. предвиђено је да закон ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства у 
буџету Републике Србије. 

 
 

V.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ  

Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку, у складу са чланом 
167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12-
пречишћени текст), како би се створили услови да се предложена решења могу 
применити пре истека рока од три године за отуђење сопствених акција. 

 

VI.  ОПШТИ ИНТЕРЕС ЗБОГ КОГА СЕ ПРЕДЛАЖЕ ПОВРАТНО ДЕЈСТВО       

У члану 197. Устава Републике Србије, наведено је да закони не могу имати 
повратно дејство. Изузетно, само поједине одредбе закона могу имати 
повратно дејство, ако то налаже општи интерес утврђен при доношењу закона.  
„Телеком Србија” а.д. Београд је у већинском државном власништву и има 
велики стратешки значај за Републику Србију. Доношењем овог закона 
спречило би се да сопствене акције „Телеком Србија” а.д. Београд, за чије 
стицање су издвојена значајна финансијска средства „Телеком Србија” а.д. 
Београд, буду поништене и по том основу смањен основни капитал овог 
привредног друштва. Повратним дејством стварају се неопходни законски 
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предуслови за избегавање негативних финансијских последица за „Телеком 
Србија” а.д. и посредно са Републику Србију и остале акционаре „Телеком 
Србија“ а.д. Београд, које би евидентно наступиле у случају задржавања 
постојећег законског решења. 

 

VII. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА АКТ СТУПИ НА СНАГУ ПРЕ 
ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ” 

Предлаже се да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”, имајући у виду да је потребно што 
хитније створити услове да се предложена решења могу применити пре истека 
рока од три године за отуђење сопствених акција. Истеком законом 
предвиђеног рока, биле би поништене сопствене акције и по том основу смањен 
основни капитал овог привредног друштва, уз негативни ефекат целе такве 
трансакције билансе позиције у финансијским извештајима „Телеком Србија” 
а.д. Београд. 
 

VIII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО 
ДОПУЊУЈУ 

Обавеза отуђења сопствених акција 

Члан 287 

Ако је друштво стекло сопствене акције супротно одредбама чл. 282. и 284. 
овог закона, оно је у обавези је да их отуђи или поништи у року од годину дана 
од дана стицања.  

Сопственим акцијама стеченим у складу са чланом 282. став 4. тачка 1) овог 
закона друштво располаже у складу са прописима који уређују тржиште 
капитала.  

Сопствене акције стечене у складу са чланом 282. став 4. тачка 2) овог закона 
друштво је у обавези да расподели лицима утврђеним у одлуци о стицању у 
року од годину дана од дана стицања.  

Ако је друштво стекло сопствене акције у складу са чланом 282. и чланом 284. 
тач. 1) до 5) овог закона чија је номинална вредност, односно рачуноводствена 
вредност код акција без номиналне вредности већа од 10% основног капитала, 
у обавези је да их у року од три године од дана стицања отуђи тако да укупна 
вредност тако стечених сопствених акција друштва не буде већа од 10% 
основног капитала.  

ИЗУЗЕТНО, У СЛУЧАЈУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА КОЈЕ НИЈЕ ЈАВНО У 
СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА, УКУПНА 
ВРЕДНОСТ СТЕЧЕНИХ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА ДРУШТВА, КОЈЕ ДРУШТВО 
МОЖЕ ЗАДРЖАТИ НАКОН ИСТЕКА РОКА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, НЕ 
МОЖЕ БИТИ ВЕЋА ОД 20% ОСНОВНОГ КАПИТАЛА. 

Ако друштво не расподели, односно не отуђи сопствене акције у роковима из 
ст. 3. и 4. овог члана, одбор директора, односно надзорни одбор ако је 



5 
 

управљање друштвом дводомно у обавези је да их, без посебне одлуке 
скупштине, одмах по истеку рока поништи и по том основу смањи основни 
капитал друштва.  

Начин и поступак отуђења сопствених акција 

Члан 288 

Одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом 
дводомно доноси одлуку о отуђењу сопствених акција, у складу са условима 
располагања утврђеним одлуком из члана 282. став 2. тачка 1) овог закона.  

Приликом отуђења сопствених акција лица која су акционари друштва на дан 
доношења одлуке из става 1. овог члана имају право прече куповине.  

У СЛУЧАЈУ ЈАВНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА, ПРИЛИКОМ ОТУЂЕЊА 
СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА ДРУШТВО ЈЕ ДУЖНО ДА ОМОГУЋИ ДА ЛИЦА КОЈА 
СУ АКЦИОНАРИ ДРУШТВА НА ДАН ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА ИМАЈУ ПРАВО ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ. 

Ако по испуњењу обавезе из става 1. овог члана преостане одређени број 
сопствених акција, друштво их може отуђити трећим лицима или поништити у 
складу са овим законом.  

Изузетно, ако је право прече куповине из става 1. овог члана утврђено статутом 
оно се може ограничити или укинути само одлуком скупштине која је донета 
трочетвртинском већином гласова присутних акционара.  

Цена по којој друштво може отуђити сопствене акције утврђује се сходном 
применом члана 260. овог закона.  

На остваривање, ограничавање или укидање права прече куповине из овог 
члана сходно се примењују одредбе члана 277.  овог закона.  
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Овлашћени предлагач прописа – В л а д а 

   Обрађивач - Министарство привреде 

2. Назив прописа 

Предлог закона о изменама и допуни Закона о привредним друштвама 

3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум) 

а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну саржину прописа 

 / 

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума 

 /  

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума 

 /  

г) Разлози за делимично испуњавање,односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 

 / 

д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у 
Европску унију 

 / 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 

а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима 

 / 
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б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима 

 / 

в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађенст са њима 

 / 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 

 / 

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 

 / 

5. Уколико не постоје  одговарајући прописи Европске уније са којима је 
потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У 
овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. 

Не постоје прописи са којима је потребно обезбедити усклађеност 

6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски 
језик? 

  / 

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 

 / 

8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености. 

          / 

 


