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ЗАЈЕДНИЧКА ПОЗИЦИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

Поглавље 6: Право привредних друштава 

Ова позиција Европске уније заснива се на њеној општој позицији за Конференцију о 

приступању са Србијом (CONF-RS 1/14), и у складу је са преговарачким принципа који су на 

истој потврђени, нарочито: 

– сваки став који искаже било која страна у погледу неког преговарачког поглавља неће 

ни на који начин прејудицирати позицију која се може заузети у другим поглављима; 

– договори - чак и парцијални договори - постигнути  у току преговора о поглављима 

који се проверавају сукцесивно не могу се сматрати коначним све док се не постигне 

свеобухватан договор; 

као и на захтевима из тачака 23, 28, 42 и 47 Преговарачког оквира. 

Европска унија подстиче Републику Србију да настави са процесом усклађивања са правним 

тековинама ЕУ и њиховим делотворним спровођењем и применом, и да уопште пре 

приступања развије политике и инструменте што је могуће ближе онима у ЕУ. 

ЕУ констатује да Србија, према својој преговарачкој позицији CONF-RS 13/17 REV1, 

прихвата правне тековине ЕУ у оквиру поглавља 6 које су на снази од 1. јануара 2017. 

године, те да Србија изјављује да ће бити спремна да исте спроведе до дана приступања ЕУ. 

Право привредних друштава 

ЕУ констатује информације које је Србија доставила у вези са преношењем и спровођењем 

правних тековина ЕУ обухваћених овим поглављем. Конкретно, ЕУ констатује свеобухватни 

преглед дат у преговарачкој позицији Србије који указује на области у којима постоји 

неусклађеност и планове предвиђене за постизање усклађености у свим областима. ЕУ 

такође констатује да је предвиђено даље јачање административних капацитета у периоду до 

приступања. 
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ЕУ констатује уопштено добар ниво усклађености Србије у области Права привредних 

друштава, нарочито усклађивање постигнуто у области захтева у погледу  објављивање 

информација, пуноважности обавеза и основа ништавности (Директива 2009/101/ЕЗ), 

објављивања у погледу филијала (Директива Савета 89/666/ЕЕЗ), предузећа са једним 

чланом (Директива 2009/102/ЕЗ), права акционара у јавним предузећима (Директива 

2007/36/ЕЗ) и домаћих спајања и делатности друштава с ограниченом одговорношћу 

(Директива 2011/35/ЕУ и Директива Савета 82/891/ЕЕЗ, измењена Директивом 2009/109/ЕЗ). 

ЕУ констатује да је Србија у великој мери усклађена са правним тековинама ЕУ о оснивању 

капитала, одржавању и променама унутар отворених деоничарских друштава са 

ограниченом одговорношћу (Директива 2012/30/ЕУ), као и да је предвиђено усклађивање у 

погледу задржавања сопствених акција за некотирана акционарска друштва увођењем 

релевантних одредби у Закон о привредним друштвима. 

ЕУ констатује да Србија није усклађена са одредбама Директиве 2005/56/ЕЗ о 

прекограничним спајањима друштава са ограниченом одговорношћу. ЕУ охрабрује 

Србију да настави напоре ка потпуној усклађености у овој области, те констатује да се до 

краја 2017. године предвиђају измене и допуне Закона о привредним друштвима. 

ЕУ констатује да српски закон укључује општа начела и одредбе о главним елементима 

Директиве 2004/25/ЕЗ о понудама за преузимање, посебно правила о обавезној понуди и 

одступања од овог правила. ЕУ констатује да Србија предвиђа усклађивање у овој области 

изменама и допунама постојећег Закона о преузимању акционарских друштава до краја 2018. 

године. 

ЕУ констатује да тренутно не постоје одредбе према српском закону које се тичу Статута 

Европске компаније (Societas Europaea или SE - Уредба Савета (ЕЗ) бр. 2157/2001) или 

Европске економске интересне групације (EEIG - Уредба Савета (ЕЕЗ) бр. 2137/85). ЕУ 

констатује да Србија намерава да обезбеди оснивање и пословање Европске компаније 

(Societas Europaea) и Европске економске интересне групације кроз измене и допуне Закона 

о привредним друштвима и усвајање релевантних подзаконских аката. ЕУ подсећа да ће се 

ове Уредбе директно примењивати у Републици Србији од дана приступања. 
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Што се тиче накнаде директорима и независности директора и комисија надзорних 

одбора, ЕУ констатује да српски закон укључује одредбе у складу са главним елементима 

препорука Комисије 2004/913/ЕЗ, 2005/162/ЕЗ и 2009/385/ЕЗ, као и Препоруком Комисије 

2014/208/ЕУ („поштуј или објасни”). ЕУ констатује посвећеност Србије у погледу даљег 

усклађивања сопственог законодавства како би оно одражавало будуће измене законодавства 

ЕУ у том погледу. ЕУ такође констатује да Србија предвиђа даље усклађивање са начелима 

Препоруке Комисије 2009/384/ЕЗ (о политикама накнада у сектору финансијских услуга) 

приликом усклађивања националног законодавства са Директивом 2013/36/ЕУ и Уредбом 

(ЕУ) бр. 575/2013 (које се односе на поглавље 9 - Финансијске услуге). 

У погледу међусобне повезаности пословних регистара (Директива 2012/17/ЕУ), ЕУ 

констатује да Агенција за привредне регистре, као чланица Европског пословног регистра 

(EBR), обезбеђује повезаност са европским националним пословним регистрима. ЕУ 

констатује да Србија предвиђа усклађивање у овој области повезивањем са Европском 

централном платформом, чије спровођење почиње даном приступања. 

ЕУ охрабрује Србију да у потпуности изврши усклађивање са Директивом о 

транспарентности (2004/109/ЕЗ - и њеним изменама, укључујући 2013/50/ЕУ) и констатује да 

Србија планира да постигне наведено усклађивање до краја 2018. године кроз измене и 

допуне Закона о тржишту капитала и релевантне подзаконске акте. 

Корпоративно рачуноводство и ревизија 

ЕУ констатује да је Србија делимично усклађена са Директивом 2013/34/ЕУ о годишњим 

финансијским извештајима, консолидованим финансијским извештајима и извештајима 

везаним за одређене врсте предузећа. ЕУ такође констатује да Србија тек треба да се усклади 

са изменом Директиве 2014/95/ЕУ о објављивању нефинансијских информација и 

информација о разноликости одређених великих предузећа и група. Што се тиче законске 

ревизије, ЕУ констатује да је потребан додатни рад на усклађивању са Директивом 

2014/56/ЕУ, као и са Уредбом (ЕУ) бр. 537/2014 о посебним захтевима у погледу законске 

ревизије субјеката од јавног интереса (СЈИ). 
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ЕУ констатује да Србија намерава да измени и усклади законодавни оквир у области 

корпоративног рачуноводства и законске ревизије са правним тековинама ЕУ и најбољом 

међународном праксом. У том погледу, ЕУ констатује да је подршка овим реформама 

покренута 2016. године кроз пројекат „Техничка помоћ Републици Србији у реформи 

корпоративног финансијског извештавања”, координисан од стране Светске банке; пројекат 

треба да буде окончан 2019. године. 

ЕУ констатује да Србија примењује Међународне стандарде финансијског извештавања 

(МСФИ) и МСФИ за мала и средња предузећа (МСП). ЕУ наглашава да се захтеви других 

прописа ЕУ (нпр. Рачуноводствене Директиве, правила одржавања капитала итд.) морају 

применити чак и ако су финансијски извештаји МСФИ припремљени од стране одређених 

предузећа. 

У погледу усклађивања са правним тековинама ЕУ по питању годишњих и консолидованих 

финансијских извештаја (Директива 2013/34/ЕУ), ЕУ наглашава да се посебна пажња мора 

посветити следећим областима: критеријуми за одређивање величине предузећа; ограничено 

обелодањивање информација у финансијским извештајима за мала предузећа, захтеви за 

извештај о управљању; обавезе средњих предузећа да припреме извештај о управљању; 

изузеће од обавезе израде консолидованих финансијских извештаја за сва мала предузећа; 

извештавање по земљама за предузећа или групе из делокруга екстрактивне или дрвне 

индустрије. 

Што се тиче усаглашавања са правним тековинама ЕУ о законској ревизији (Директива 

2014/56/ЕУ и Уредба 537/2014/ЕУ), ЕУ наглашава да Србија треба да посвети посебну пажњу 

приликом реорганизације система јавног надзора над ревизијом како би осигурала да 

обезбеђивање квалитета, испитне поступке и санкције у погледу законских ревизија 

субјеката од јавног интереса спроводи надлежни орган одговоран за надзор над ревизијом. 

Србија такође треба да осигура да се систем јавног надзора над ревизијом адекватно 

финансира и да поседује одговарајућа средства за обављање сопствених задатака. 

* * * 
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С обзиром на тренутно стање припрема у Србији, ЕУ констатује да, подразумевајући да 

Србија мора да настави да остварује напредак у усклађивању са правним тековинама и 

спровођењу правних тековина које подразумева поглавље о Праву привредних друштава, ово 

поглавље може бити привремено затворено искључиво када се ЕУ сагласи да су испуњена 

следећа мерила:  

 Србија треба да усклади свој Закон о тржишту капитала и сродна спроведбена акта са 

Директивом о транспарентности; 

 Србија треба да усклади свој Закон о привредним друштвима и сродна спроведбена 

акта са правним тековинама о праву привредних друштава, нарочито увођењем одредби 

о прекограничним спајањима; 

 Србија треба да заврши усклађивање са Директивом о понудама за преузимање; 

 Србија треба да усклади своје законодавство у области рачуноводства и законске 

ревизије, укључујући и спроведбена акта, са правним тековинама ЕУ. Посебну пажњу 

треба посветити захтевима у погледу обезбеђивања квалитета, испитних поступака и 

санкција у погледу законских ревизија субјеката од јавног интереса и одговарајућем 

финансирању и средствима за систем јавног надзора над ревизијом. 

Праћење напретка у усклађивању са правним тековинама ЕУ и њиховог спровођења 

наставиће се током преговора. ЕУ наглашава да ће посветити посебну пажњу праћењу свих 

горенаведених специфичних питања ради обезбеђивања административних капацитета 

Србије и њено усклађивање са правним тековинама ЕУ о Праву привредних друштава. 

Посебно треба размотрити везе између овог поглавља и других преговарачких поглавља. 

Коначна оцена усклађености српског законодавства са правним тековинама ЕУ и њених 

спроведбених капацитета може бити дата само у каснијој фази преговора. Поред свих 

информација које ЕУ може захтевати за потребе преговора у овом поглављу, а које треба 

доставити Конференцији, ЕУ позива Србију да редовно доставља детаљне писане 

информације Савету за стабилизацију и придруживање о напретку у спровођењу правних 

тековина ЕУ. 

Имајући у виду сва горенаведена разматрања, Конференција ће морати да се врати на ово 

поглавље у одговарајућем тренутку. 
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Осим тога, ЕУ подсећа да може доћи до усвајања нових правних тековина ЕУ у периоду 

између 1. јануара 2017. године и закључивања преговора. 

 


