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др Драган ВУЈИСИЋ* 
 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КОМПАНИЈСКОГ ПРАВА 

Апстракт 
Дигитализација компанијског права подразумева коришћење 

савремених технологија, односно електронских докумената, у поступку 
оснивања и регистрације привредних субјеката, као и у пословном живо-
ту привредних субјеката. Процес дигитализације компанијског права 
може се посматрати са два различита аспекта.  Један аспект дигитали-
зације представља остварење дигиталне комуникаицје између привред-
них друштава и државе, а други аспект остварење дигиталне комуника-
ције између привредних друштава и различитих носилаца интереса за 
пословање привредних друштава – чланова друштва, поверилаца, запо-
слених, потрошача итд. (стејкхолдери). Аутор у раду анализира оба 
наведена аспекта дигитализације компанијског права, а на крају рада 
указује на промене у српском компанијском праву, које су учињене у циљу 
дигитализације.  
Кључне речи: компанијско право, дигитализација, електронска реги-
страција, дигитална комуникација, акционари.  

I Увод 
Појам дигитализације означава поступак конверзије документа из 

облика који није електронски у електронски облик. Дигитализација је 
један од најзначајнијих сегмената електронског пословања, под којим се 
подразумева употреба података у електронском облику, средстава елек-
тронске комуникације и електронске обраде података у обављању посло-
ва физичких и правних лица.1  

                                                 
* редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу 
1  Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у 

електронском пословању (Службени гласник Републике Србије, бр. 94/2017), чл. 2 тач. 1.  
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Дигитализација компанијског права подразумева коришћење 
савремених технологија, односно електронских докумената, у поступку 
оснивања и регистрације привредних субјеката, као и у пословном живо-
ту привредних субјеката, а пре свега у поступку регистрације пословних 
промена које су предмет обавезне регистрације. Дигитализација компа-
нијског права односи се и на поједине аспекте корпоративног управљања 
(седнице органа друштва путем средстава аудио и визуелне комуникаци-
је) и на средства комуникације између привредног друштва и његових 
чланова (првенствено акционара).2 Остваривањем дигитализације у ком-
панијском праву употреба класичних писаних докумената своди се на 
најмању могућу меру, а привредним субјектима се омогућава да своју 
међусобну комуникацију и комуникацију са државним органима и аген-
цијама надлежним за регистрацију привредних субјеката обављају елек-
тронским путем. Дигитализација је један од приоритета Европске коми-
сије у погледу компанијског права. О томе сведоче бројни извештаји, 
анализе, научне и стручне конференције, које Европска комисија посве-
ћује управо овој теми. Уосталом, Европска комисија је и творац кованице 
„дигитализација компанијског права“, која се све чешће користи.3 У 
ширем смислу, може се говорити и о дигитализацији читавог привредног 
права, имајући у виду, између осталог, све присутнију електронску кому-
никацију између привредних субјеката, процес дематеријализације сериј-
ских хартија од вредности и сл. Промене које постоје у свакодневном 
животу не могу заобићи ни пословно окружење, које најчешће само, без 
икакве законске обавезе, користи бенефите различитих аспеката диги-
талног пословања. Поред воље привредних субјеката, и законодавци 
широм Европе настоје да законском регулативом подстакну, а некад чак 
и наметну, остваривање вишег степена дигитализације. Тим путем иде и 
српски законодавац.  

Процес дигитализације компанијског права може се посматрати 
са два различита аспекта.  Један аспект дигитализације представља оства-
рење дигиталне комуникаицје између привредних друштава и државе, а 
други аспект остварење дигиталне комуникације између привредних 
друштава и различитих носилаца интереса за пословање привредних 
друштава – чланова друштва, поверилаца, запослених, потрошача итд. 
(стејкхолдери).  

                                                 
2  European Commission, Report on digitalization in company law, Брисел, 2016, доступно на адреси: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/icleg-report-on-digitalisation-24-march-2016_en.pdf, 18.04.2019, 6-7.  
3  Ibid.  
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II Дигитална комуникација између привредних  
друштава и државе 

Под дигиталном комуникацијом између привредних друштава и 
државе заправо се подразумева ова врста комуникације између надле-
жног органа за регистрацију привредних субјеката (националне агенције 
за привредне регистре) и привредних друштава и предузетника.4 Значај 
успостављања ове врсте комуникације првенствено постоји у фази осни-
вања и регистрације привредног друштва. Савремено компанијско право 
захтева прописивање могућности електронског оснивања и регистрације 
привредних друштава. Са једне стране, могућност електронске регистра-
ције повећава ефикасност, скраћује време потребно за оснивање и сма-
њује трошкове. Са друге стране, електронска регистрација представља 
ризик за правну сигурност, па је зато неопходно спречити или свести на 
најмању могућу меру могућност преварних радњи и злоупотреба које су 
чешће у поступку електронског оснивања у односу на „класично“ оснива-
ње. Могућност електронског оснивања има све већи значај у савременој, 
„отвореној“, глобализованој привреди, у којој физичка и правна лица све 
чешће оснивају привредна друштва на територијама страних држава. 
Ефикасност и економичност не смеју ићи науштрб правне сигурности, па 
је неопходно осигурати начине утврђивања идентитета оснивача.  

Како би се пружила истинска могућност електронског оснивања 
неопходно је прописати могућност подношења свих докумената неоп-
ходних за оснивање електронским путем (нпр. потврда уплате основног 
капитала, таксе за регистрацију и сл.). Ефикасно функционисање елек-
тронског оснивања било би олакшано ако би на интернет сајту нацио-
налне агенције за привредне регистре били доступни примери и модели 
конститутивних аката друштва или приручник, упутство са напоменама 
о питањима која су важна у поступку оснивања, затим о питањима која 
треба регулисати оснивачким актом или статутом и сл.5 Посебну тешкоћу 
представља електронско подношење докумената који морају бити овере-
ни од стране јавног бележника (нотара).6 Чак и у овом случају неопходно 
је пружити могућност оснивачима да оснују привредно друштво без 
„физичког“ присуства.7  

                                                 
4  Ibid, 15-16.  
5  Ibid, 18. 
6  José Carmelo Llopis Benlloch, „Notaries and digitalisation of company law“,  ERA Forum, бр. 

1/2018,  59-61.  
7  Ibid.  
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Важно је да комуникација између државе и привредног друштва 
буде у што већој мери дигитализована и током редовног пословања при-
вредног друштва. Често постоји потреба за регистрацијом нових или изме-
њених докумената током пословања, или података о самом пословању при-
вредног друштва. Истинска дигитализација компанијског права подразуме-
ва постојање могућности електронског подношења свих ових докумената. 
Међутим, и током редовног пословања привредног друштва неопходан је 
опрез и обезбеђивање правне сигурности приликом коришћења средстава 
електронске комуникације. Тако, на пример, ако би дошло до промене реги-
строваног директора електронским путем, истог тренутка треба послати 
обавештење о томе привредном друштву и оставити му кратак рок да 
потврди да је промена извршена од стране овлашћеног лица.8 

Значајан корак у правцу отвореног и транспарентног пословања 
привредних друштава учињен је недавно на нивоу Европске уније. Јуна 
2017. године створен је Систем међусобног повезивања привредних реги-
стара (енг. Business Registers Interconnection System -  BRIS).9 У овом систему 
сада се налазе подаци о свим привредним друштвима основаним у држа-
вама чланицама ЕУ, као и у Исланду, Лихтенштајну и Норвешкој. Поред 
основних података о привредним друштвима, у систему се налазе инфор-
мације о огранцима и представништима страних правних лица, као и о 
прекограничном спајању привредних друштава.10 Овај ниво транспарент-
ности повећава правну сигурност поверилаца, пословних партнера, 
потрошача у пословању са привредним друштвима, која припадају другој 
држави чланице ЕУ (или државама које су део система, а које су део 
Европског удружења слободне трговине - EFTA). Међутим, висок ниво 
транспарентности изазива бојазан од злоупотребе широко доступних 
информација и кршења посебних прописа о заштити података. Основни 
принцип који би требало применити када је у питању међусобно повези-
вање привредних регистара са територија различитих држава је да све 
информације које су доступне у домаћој држави треба да буду доступне и 
заинтересованим лицима у страним државама.11 Следећи корак у развоју 
система повезивања регистара тицао би се међусобне размене информаци-
ја између различитих националних привредних регистара.  

                                                 
8  European Commission, Report on digitalization in company law, 20.  
9  Информације о Систему међусобног повезивања привредних регистара доступне су на адре-

си: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=46992657,  19.04.2019.  
10  Ibid.  
11  European Commission, Report on digitalization in company law, 21.  
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III Дигитална комуникација између привредних друштава  
и чланова привредног друштва и других стејкхолдера 
Процес дигитализације има велики значај за привредна друштва и 

њихову комуникацију са члановима друштва и другим стејкхолдерима 
(повериоцима, запосленима, потрошачима итд.). Дигитализација би сва-
како поједноставила и убрзала комуникацију и учинила релевантне 
информације о привредном друштву доступним на бржи, ефикаснији и 
јефтинији начин. Усвајање и примена савремених технологија у свако-
дневном пословању често су кључне детерминанте компанија које одли-
кује висок степен ефикасности. Савремене технологије дају значајан 
допринос и у стварању снажне и здраве конкуренције на читавом тржи-
шту. Зато је веома значајно успостављање електронске комуникације 
између привредног друштва и чланова друштва и других стејкхолдера, 
односно размене информација између ових субјеката електронским 
путем.12 Тако, на пример, треба омогућити привредном друштву да 
информације о свом пословању доставља члановима електронским 
путем, али и члановима да се друштву обраћају средствима савремене 
технологије. Дигитализација, такође, подразумева закључивање уговора 
електронским путем. Два основна потенцијална проблема која се могу 
јавити коришћењем електронске комуникације тичу се веродостојности 
информација и података садржаних у комуникацији (очувањe тајности те 
комуникације) и утврђивања идентитета учесника комуникације (што је 
посебно значајно приликом закључивања електронских уговора).13  

Приликом правног регулисања електронске комуникације између 
привредних друштава и стејкхолдера треба имати у виду да овај вид 
комуникације није увек изводљив у свим привредним друштвима. Тако, 
на пример, у малим привредним друштвима у којима се чланови друштва 
лично познају и често одржавају „физичке“ састанке, постојање елек-
тронске комуникације није неопходно, а ни целисходно. Другачији логи-
ка важи за велика јавна акционарска друштва која имају неколико хиља-
да акционара и са којима други вид комуникације, осим електронске, 
готово да није ни могућ, или је барем веома компликован.  

Електронска комуникација треба да постоји у вези са следећим 
питањима: обавештавање чланова привредног друштва о седницама 
скупштине друштва; именовање пуномоћника који врши право гласа у 
име члана привредног друштва, као и доношење одлуке о његовом разре-
                                                 
12  Ibid, 23-24.  
13  Ј. Benlloch, 58.  
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шењу; гласање на седницама скупштине; право члана привредног дру-
штва да допуни дневни ред било у погледу разматрања неких питања или 
доношења одлука о другим питањима, као и право на постављање пита-
ња; право да прими резултате гласања електронским путем; пријем 
финансијских извештаја, извештаја о пословању и сл. електронским 
путем; било која информација о вршењу права чланова привредног дру-
штва; обавештење акционара о понуди за преузимање акционарског дру-
штва и о свим детаљима те понуде.14  

У пословноj пракси већ годинама бројна велика привредна дру-
штва користе у значајној мери различита средства електронске комуника-
ције за пружање информација акционарима о вршењу њихових права и 
учешћу на седницама скупштине привредног друштва. Међутим, у досада-
шњој пословној пракси уочени су и одређени проблеми које са собом носи 
коришћење савремених технологија. Тако се поставило као питање шта 
ако се догоде технички проблеми током гласања чланова друштва елек-
тронским путем. Спорно је да ли је одлука скупштине валидна ако су поје-
дини чланови друшта имали техничких проблема, па чак и ако је одлука 
донета потребном већином и без гласова чланова друштва који су били 
онемогућени да учествују у гласању.15 Такође, потребно је обезбедити да 
лице која гласа електронским путем буде заиста лице које има право гласа, 
односно не сме се дозволити гласање неовлашћеним лицима.  

Многа привредна друштва имају интернет страницу, која предста-
вља значајан елемент њихове идентификације у пословном промету и 
својеврстан вид „комуникације“ са различитим стејкхолдерима. При-
вредно друштво може користити и своју интернет страницу за размену 
информација са својим члановима и другим носиоцима интереса у вези 
са пословањем привредног друштва. У правној литератури као спорно 
поставило се питање да ли је потребно прописати обавезу за сва при-
вредна друштва да имају интерент страницу. Узимајући у обзир разлике 
у погледу величине, обима пословања, висине средстава којима распола-
жу, броја запослених итд., које постоје између различитих привредних 
друштава, није целисходно прописати законску обавезу да привредна 
друштва морају да имају интернет страницу.  

 
 

                                                 
14  European Commission, Report on digitalization in company law, 25. 
15  Ibid, 24. 
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IV Дигитализација српског компанијског права 
Изменама и допунама српског ЗПД  од јуна 2018. године учињено 

је неколико важник корака у правцу дигитализације српског компаниј-
ског права: омогућена је електронска регистрација привредних друштава; 
прописана је обавеза за сва привредна друштва и предузетнике да реги-
струју адресу за пријем електронске поште; укинута је употреба послов-
ног печата у пословној комуникацији.  

И пре усвајања измена и допуна ЗПД од јуна 2018. године Агенци-
ја за привредне регистре започела је 1. јануара 2018. године са електрон-
ском регистрацијом предузетника, што је био почетни корак у дуготрај-
ном процесу електронске регистрације осталих организационих облика 
обављања привредне делатности, а пре свега привредних друштава. Нај-
значајнија измена ЗПД из 2018. године, која омогућава електронску реги-
страцију свих правних форми привредних друштава, јесте прописивање 
могућности да оснивачки акт привредног друштва може бити састављен 
не само у писаној, већ и у електронској форми. Конкретније, поред кла-
сичне писане форме оснивачког акта, исти може бити састављен као 
електронски или дигитализовани документ. Измене и допуне ЗПД у 
погледу електронске или дигитализоване форме оснивачког акта не могу 
се посматрати одвојено од одредаба Закона о електронском документу, 
електронској идентификацији и услугама поверења у електронском 
пословању из 2017. године (у даљем тексту: ЗЕД).16 Овим законом елек-
тронски документ дефинисан је као скуп података састављен од слова, 
бројева, симбола, графичких, звучних и видео материјала, у електрон-
ском облику.17 Оснивачки акт као електронски документ подразумева 
израду овог акта у електронској форми, а у том случају оверу потписа 
замењује квалификовани електронски потпис чланова друштва, осим ако 
то није у супротности са прописима којима се уређује промет непокрет-
ности.18 Квалификовани електронски потпис је напредни електронски 
потпис који је креиран квалификованим средством за креирање елек-
тронског потписа и који се заснива на квалификованом сертификату за 
електронски потпис.19 У случају израде оснивачког акта као електронског 
документа, оснивачи друштва не морају да оверавају потписе на оснивач-
ком акту код јавног бележника, као у случају састављања класичног осни-

                                                 
16  Службени гласник Републике Србије, бр. 94/2017.  
17  ЗЕД, чл. 2 тач. 4.  
18  ЗПД, чл. 11 ст. 2.  
19  ЗЕД, чл. 2 тач. 30. 
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вачког акта у писаној форми. Изузетак би била ситуација у којој је пред-
мет улога оснивача непокретна имовина. Тада би оснивачки акт морао да 
садржи тзв. солемнизациону клаузулу, с обзиром да уношењем непокрет-
ности као неновчаног улога у привредно друштво долази до преноса пра-
ва својине на непокретности са оснивача на привредно друштво.20 ЗЕД-
ом је дефинисан и појам дигитализованог документа, који је, такође, зна-
чајан за примену ЗПД-а, пошто ЗПД уводи могућност израде оснивачког 
акта као дигитализованог документа. Дигитализовани документ је доку-
мент који је настао дигитализацијом изворног докумената.21 Оверу пот-
писа на оснивачком акту, ако је реч о дигитализованом документу, може 
да замени квалификовани електронски потпис, односно квалификовани 
електронски печат лица које је овлашћено за оверу потписа, рукописа и 
преписа у складу са законом којим се уређује овера потписа, рукописа и 
преписа (јавни бележник).22 Јавни бележник утврђује идентитет потпи-
сника документа који се дигитализује, у складу са законом којим се уре-
ђује овера потписа, рукописа и преписа.23 Ово практично значи да у слу-
чају израде оснивачког акта као дигитализованог документа, оснивачи 
састављају акт у класичној писаној форми, потом исти предају јавном 
бележнику, који акт дигитализује, а након провере идентитета оснивача, 
такав дигитализован документ оверава својим квалификованим елек-
тронским потписом, односно квалификованим електронским печатом. 
Оснивачки акт се потом предаје оснивачима у дигитализованој форми. 
На овај начин дигитализовани оснивачки акт подобан је за електронску 
регистрацију, односно за достављање Агенцији за привредне регистре 
електронским путем. Иако су ЗПД-ом, барем нормативно, испуњене све 
претпоставке за електронску регистрацију свих правних форми привред-
них друштава у Србији, Агенција за привредне регистре је од 17. октобра 
2018. године омогућила електронску регистрацију само једночланих дру-
штава са ограниченом одговорношћу.24 Електронска регистрација преду-
зетника и једночланих друштава са ограниченом одговорношћу, која је 
тренутно могућа у Србији, требало би да буде само почетни корак ка 
електронској регистрацији свих правних форми привредних друштава.  

                                                 
20  Златко Стефановић et al., Коментар Закона о привредним друштвима, Београд, 2018, 29.   
21  ЗЕД, чл. 2 тач. 44. 
22  ЗПД, чл. 11 ст. 3.  
23  ЗПД, чл. 11 ст. 4.  
24 Доступно на: 

http://www.apr.gov.rs/%D0%B5%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5.aspx 
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ЗПД из 2011. године прописао је могућност постојања посебне адре-
се за пријем електронске поште привредних друштава, а измене и допуне 
закона из јуна 2018. године прописују обавезу за сва друштва да региструју 
адресу за пријем електронске поште.25 То значи да сва новооснована при-
вредна друштва и предузетници у Србији од 1. октобра 2018. године морају 
регистровати ову адресу, док постојећа привредна друштва и предузетници 
имају рок да то учине до 1. октобра 2019. године. С обзиром на то да је 
савремено пословно окружење већ наметнуло потребу постојања е-mail 
адресе привредних субјеката, и без постојања посебне законске обавезе, 
јасно је да ова обавеза неће представљати терет за привредне субјекте, већ је 
она само израз већ постојеће и устаљене пословне праксе.26  

Још једна промена у правцу омогућавања дигитализације послова-
ња привредних субјеката односи се на потпуно укидање обавезе привред-
них субјеката да користе пословни печат у пословним писмима и другим 
документима. Подсећања ради, основном верзијом ЗПД из 2011. године 
(текст закона без измена и допуна од јуна 2018. године) направљен је зна-
чајак корак према престанку употребе пословног печата у привредном 
пословању, тако што је било прописано да привредно друштво није 
дужно да употребљава пословни печат у пословним писмима и другим 
документима друштва. Међутим, основном верзијом закона остављена је 
могућност да обавеза употребе пословног печата буде прописана посеб-
ним законом. Бројни посебни закони, као и подзаконски акти, прописа-
ли су ову обавезу (нпр. Закон о јавним складиштима за пољопривредне 
производе, Закон о жиговима, Закон о државној ревизорској институци-
ји, Закон о задужбинама и фондацијама итд.). Изменама и допунама 
ЗПД-а из 2018. године недвосмислено је прописано да се посебним про-
писима не може привредном друштву увести обавеза употребе печата у 
пословним писмима и другим документима друштва.27 Пословна писма и 
други документи друштва, укључујући и оне у електронској форми, који 
су упућени трећим лицима садрже пословно или скраћено пословно име, 
седиште, адресу за пријем поште, ако се разликује од седишта, матични 
број и порески идентификациони број друштва.28 Такође, изменама и 
допунама ЗПД прописано је да даном почетка примене закона престају 

                                                 
25  ЗПД, чл. 21 ст. 1.  
26  Драган Вујисић, „Новине у Закону о привредним друштвима Републике Србије“, Усклађива-

ње правног система Србије са стандардима Европске уније (уредник Славко Ђорђевић), 
Крагујевац, 2018, 391.  

27  ЗПД, чл. 25 ст. 3.  
28  ЗПД, чл. 25 ст. 1.  
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да важе све одредбе закона и подзаконских прописа, које се односе на 
обавезну употребу печата.29  
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29 Види чл. 160.  Закона о изменама и допунама ЗПД. 


