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Предмет закона
Члан 1

Овим законом уређује се правни положај привредних дру-
штава и других облика организовања у складу са овим законом, 
а нарочито њихово оснивање, управљање, статусне промене, 
промене правне форме, престанак и друга питања од значаја за 
њихов положај, као и правни положај предузетника.

Одредбе овог закона примењују се и на облике обављања 
привредне делатности који су основани и послују у складу 
са посебним законом, осим ако је тим законом другачије 
прописано.

1. Основни појмови

Појам привредног друштва
Члан 2

Привредно друштво (у даљем тексту: друштво) је правно 
лице које обавља делатност у циљу стицања добити.

Стицање својства правног лица
Члан 3

Друштво стиче својство правног лица регистрацијом у Ре-
гистар привредних субјеката у складу са законом којим се уре-
ђује регистрација (у даљем тексту: закон о регистрацији).

Делатности
Члан 4

Друштво има претежну делатност, која се региструје у 
складу са законом о регистрацији, а може обављати и све друге 
делатности које нису законом забрањене независно од тога да 
ли су одређене оснивачким актом, односно статутом.

Посебним законом може се условити регистрација или оба-
вљање одређене делатности издавањем претходног одобрења, 
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сагласности или другог акта надлежног органа.
Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина 

друштва, ортаци, односно комплементари.

Регистрација
Члан 5

Регистрација друштава и предузетника, односно регистра-
ција података и докумената прописаних овим законом обавља 
се у складу са законом о регистрацији.

Дејство регистрације према трећим лицима
Члан 6

Трећа лица која се у правном промету поуздају у регистро-
ване податке не могу сносити штетне правне последице прои-
стекле из нетачно регистрованих података.

Сматра се да су трећа лица упозната са регистрованим по-
дацима почев од наредног дана од дана објављивања регистра-
ције тих података у складу са законом о регистрацији.

Трећа лица могу доказивати да је за њих било немогуће да 
се током периода од 15 дана од дана објављивања регистро-
ваних података упознају са тим подацима.

Друштво може доказивати да су трећа лица била упозната 
или су морала бити упозната са документима друштва и пода-
цима о друштву и пре њихове регистрације у складу са законом 
о регистрацији.

Месна надлежност суда
Члан 7

У парничним и ванпарничним поступцима покренутим у 
случајевима предвиђеним овим законом, као и у споровима 
који произлазе из овог закона, надлежан је суд одређен за-
коном којим се уређује надлежност судова према седишту 
привредног друштва или предузетника, односно према месту 
пословања огранка страног правног лица, осим ако је овим за-
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коном предвиђена месна надлежност другог суда.

Правне форме
Члан 8

Правне форме друштва су:
1) ортачко друштво;
2) командитно друштво;
3) друштво с ограниченом одговорношћу;
4) акционарско друштво.

Чланови друштва
Члан 9

Лица која оснивају друштво и лица која му накнадно при-
ступе су:

1) у ортачком друштву - ортаци;
2) у командитном друштву - комплементари и 

командитори;
3) у друштву с ограниченом одговорношћу - чланови дру-

штва с ограниченом одговорношћу;
4) у акционарском друштву - акционари.
Заједнички назив за лица из става 1. овог члана је члан 

друштва.
Члан друштва може бити физичко и правно лице.
Ортаци, комплементари, командитори и чланови друштва 

с ограниченом одговорношћу и подаци о њима, региструју се у 
складу са законом о регистрацији, а акционари у складу са за-
коном којим се уређује тржиште капитала.

Подаци о лицима која се региструју
Члан 9а

Подаци о лицима за које по овом закону постоји обавеза ре-
гистрације, а који се региструју у складу са законом о регистра-
цији су:

1) за домаће физичко лице - лично име и јединствени ма-
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тични број грађана;
2) за странца - лично име, број пасоша и држава издавања, 

односно лични број за странца, односно број личне 
карте странца и земља издавања;

3) за домаће правно лице - пословно име, адреса седишта 
и матични број;

4) за страно правно лице - пословно име, адреса седишта, 
број под којим се то правно лице води у матичном реги-
стру и држава у којој је то лице регистровано.

Време трајања друштва
Члан 10

Друштво се може основати на одређено или неодређено 
време.

Сматра се да је друштво основано на неодређено време ако 
оснивачким актом, односно статутом није другачије одређено.

Ако оснивачким актом односно статутом није другачије 
одређено, друштво које је основано на одређено време може 
продужити време трајања друштва или наставити пословање 
као друштво основано на неодређено време ако до истека вре-
мена на које је основано, односно до окончања поступка ликви-
дације у складу са овим законом:

1) у случају ортачког друштва и командитног друштва о 
томе одлуку донесу сви ортаци, односно комплемен-
тари једногласно и та одлука буде у истом року реги-
стрована у складу са законом о регистрацији;

2) у случају друштва с ограниченом одговорношћу о томе 
одлуку донесе скупштина двотрећинском већином гла-
сова свих чланова друштва и та одлука буде у истом 
року регистрована у складу са законом о регистрацији;

3) у случају акционарског друштва о томе одлуку доноси 
скупштина трочетвртинском већином гласова при-
сутних акционара и та одлука буде у истом року реги-
стрована у складу са законом о регистрацији.


