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ПРЕДУЗЕТНИК

1) Основне карактеристике
 физичко лице
 обавља неку делатност
 самосталност
 лукративан циљ
 упис у регистар

 најбројнији привредни субјекти
 погодност за обављање делатности мањег обима



ПРЕДУЗЕТНИК

2) Особине
1. нема одвојени субјективитет
2. нема одвојену имовину
3. нема посебне органе
4. пословно име
5. делатности
6. одговорност

 предузетник одговара за све обавезе из обављања
делатности целокупном имовином (ЗОПД, чл. 85)



ПРЕДУЗЕТНИК

3) Предности и недостаци
1. ПРЕДНОСТИ

 лакоћа отпочињања делатности (неформалност,
минимални капитал, општи акти)

 нема органе
 нема двоструког опорезивања

2. НЕДОСТАЦИ
 мала финанијска моћ
 ограничења за добијање кредита
 ризичност (одговорност)
 отежана преносивост пословања
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ОРТАЧКО ДРУШТВО



ОРТАЧКО ДРУШТВО

Појам и основна обележја
1. врста привредног друштва – правни

субјективитет
2. типично друштво лица
3. циљ друштва је трајно обављање

делатности под заједничким пословним
именом

4. удружује се најмање два лица
5. темељ удруживања је уговор
6. одговорност чланова
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КОМАНДИТНО ДРУШТВО



КОМАНДИТНО ДРУШТВО

1) Појам командитног друштва
2) Основне карактеристике

 правни субјективитет
 врста привредног друштва
 атипично друштво лица
 делатност
 пословно име
 две врсте чланова – ортаци (вишечлано друштво)
 општи акти
 не захтева се минимални капитал
 циљ
 одговорност



КОМАНДИТНО ДРУШТВО

3) Сходна примена
 одредаба о ОД на КД
 комплементари имају правни положај

ортака ортачког друштва



КОМАНДИТНО ДРУШТВО

4) Две врсте чланова – ортака

КОМПЛЕМЕНТАР КОМАНДИТОР

неограничена одговорност ограничена одговорност

ортак ОД
=

члан ДОО
≈
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ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ

1) Појам
2) Основне карактеристике

 правни субјективитет
 врста привредног друштва
 друштво капитала са карактеристикама друштва

лица
 делатност
 пословно име
 један или више чланова
 ограничена одговорност чланова за обавезе друштва
 општи акти
 минимални основни капитал
 удели
 циљ



ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ

3) Терминологија
4) Економски значај

 предности у односу на друштва лица
 предности у односу на акционарско

друштво
5) Чланови

 својство
 број



ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ

6) Основни капитал
 минимални основни капитал
 принцип одржавања основног капитала

7) Удели
 принцип: један члан један удео
 правна природа

 нису хартије од вредности
 забрана упућивања јавне понуде
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

1) Врста привредног друштва – правни
субјективитет

2) Типично друштво капитала
3) Основни капитал

 подељеност на акције
 минимални основни капитал

 3.000.000 динара
 принцип одржавања основног капитала



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

4) Начело императивности
5) Пословно име
6) Делатност
7) Чланови акционарског друштва –

акционари
 својство акционара – физичка и/или правна лица
 број акционара

 минималан број
 максималан број



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВO

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

ЈАВНО
АД

НЕЈАВНО
АД

Критеријум?



АКЦИЈЕ

I. Појам акције
1. део основног капитала АД
2. скуп чланских права и обавеза
3. електронски запис у информационом

систему Централног регистра
II. Правни извори
III. Природа

 ХОВ са правом учешћа
 средство бесповратног улагања капитала
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