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СПО РЕД НЕ ЧИ НИД БЕ КАО ДО ДАТ НА ОБА ВЕ ЗА  
ЧЛА НА ДРУ ШТВА С ОГРА НИ ЧЕ НОМ  

ОД ГО ВОР НО ШЋУ

Сажетак:Спо ред не чи нид бе мо гу се де фи ни са ти као члан ска оба ве за 
чла на дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу ко ја је пре у зе та осни вач ким 
ак том, чи ји пред мет мо гу би ти чи нид бе нов ча ног ка рак те ра и, или не нов-
ча ног ка рак те ра (по пра ви лу су не нов ча ног ка рак те ра) ко је има ју имо вин ску 
вред ност и мо гу да бу ду пред мет пу но ва жне обли га ци о не оба ве зе. Спо ред-
не чи нид бе, као до при нос по сло ва њу при вред ног дру штва, ни су по себ но 
ре гу ли са не у За ко ну о при вред ним дру штви ма. По сво јој при ро ди ова оба-
ве за раз ли ку је се од оба ве зе упла те од но сно уно ше ња уло га, оба ве зе вр ше ња 
до дат них упла та, као и да ва ња по зај ми ца дру штву. Вр ше ње спо ред них 
чи нид би је мо гу ћа до дат на оба ве за чла на дру штва с огра ни че ном од го во р-
но шћу ко ја се утврђу је и чи ја се са др жи на од ре ђу је ис кљу чи во осни вач ким 
ак том. Пре у зи ма њем оба ве зе вр ше ња спо ред них чи нид би из ме ђу чла на ко ји 
ју је пре у зео и дру штва на ста ју спе ци фич ни ста ту сно прав ни и обли га ци о-
ни од но си и по сле ди це ко је из њих про ис ти чу.

Кључнеречи: члан ске оба ве зе, спо ред не чи нид бе, ста ту сно прав не по-
сле ди це, обли га ци о но прав не по сле ди це.

1. ПО ЈАМ И КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ СПО РЕД НИХ ЧИ НИД БИ

Спо ред не чи нид бе, као до при нос по сло ва њу при вред ног дру штва, ни су 
по себ но ре гу ли са не у За ко ну о при вред ним дру штви ма (да ље у тек сту: ЗПД).1 
ЗПД по ред оба ве зе чи нид бе уло га ре гу ли ше још са мо оба ве зу вр ше ња до дат-

1 За кон о при вред ним дру штви ма (да ље у фу сно та ма: ЗПД) Слу жбе ни гла сник РС, 
бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. за кон и 5/2015.
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них упла та.2 Ипак, по ред на ве де них члан ских оба ве за, спо ред не чи нид бе се 
у до ма ћој и стра ној ли те ра ту ри, а по не кад и у за ко ни ма ко ји ма се ре гу ли ше 
прав ни по ло жај дру шта ва с огра ни че ном од го во р но шћу, по ми њу као мо гу ћа 
члан ска оба ве за чла на/чла но ва дру штва с огра ни че ном од го во р но шћу.3 

У упо ред ном пра ву сре ћу се два ре жи ма ре гу ли са ња спо ред них чи нид би.
Пре ма јед ном, спо ред не чи нид бе спа да ју у ши ру гру пу тзв. до дат них 

чи нид би. У слу ча ју та квог ре гу ли са ња оне се као до дат не чи нид бе, по ред 
до дат них чи нид би у нов цу (у на шем пра ву оба ве за вр ше ња до дат них упла-
та), свр ста ва ју у до дат не не нов ча не чи нид бе.4 

Пре ма дру гом ре жи му ре гу ли са ња оне се свр ста ва ју у по себ ну гру пу 
члан ских оба ве за и на зи ва ју се спо ред ним чи нид ба ма ко је мо гу би ти ка ко 
не нов ча ног, та ко и нов ча ног ка рак те ра. У та квом прав но ре жи му ре гу ли са-
ња, не за ви сно од ка рак те ра оба ве зе, тј. да ли пред мет спо ред них чи нид би 
мо гу би ти са мо не нов ча на или и нов ча на да ва ња, прав на при ро да спо ред них 
чи нид би раз ли ку је се од оба ве зе вр ше ња до дат них упла та. У не мач ком прав-
ном си сте му раз ли ку ју се два прав на ин сти ту та: спо ред не чи нид бе (нем. 
„Ne ben pflic hten“)5 и до дат не упла те (нем. „Nachschüsse“).6

Схва та ње при ро де спо ред них чи нид би у овом ра ду за сни ва се на дру-
гом прав ном ре жи му ре гу ли са ња. Пре ма то ме, спо ред не чи нид бе мо гу се де-
фи ни са ти као члан ска оба ве за чла на дру штва с огра ни че ном од го во р но шћу 
ко ја је пре у зе та осни вач ким ак том, чи ји пред мет мо гу би ти чи нид бе нов ча-
ног ка рак те ра и, или не нов ча ног ка рак те ра ко је има ју имо вин ску вред ност 
и ко је мо гу да бу ду пред мет пу но ва жне обли га ци о не оба ве зе. 

Да кле, бит не ка рак те ри сти ке оба ве за вр ше ња спо ред них чи нид би су 
сле де ће: 1) То је члан ска оба ве за чла на дру штва с огра ни че ном од го во р но шћу; 
2) Прав ни основ пре у зи ма ња оба ве зе је ис кљу чи во осни вач ки акт 3) То су 
чи нид бе нов ча ног и, или не нов ча ног ка рак те ра ко је има ју имо вин ску вред-
ност и мо гу да бу ду пред мет пу но ва жне обли га ци о не оба ве зе.

2 О оба ве зи вр ше ња до дат них упла та вид. ЗПД, чл. 178-180. 
3 Вид. Za kon o tr go vač kim druš tvi ma Re pu bli ke Hr vat ske, Na rod ne no vi ne RH (да ље у 

фу сно та ма: ZTD RH ), br. 111/93,34/99,121/99,55/00,118/03,107/07,146/08,137/09,125/11,152/11,1
11/12,68/13,110/15, чл.391. и За кон о дру штви ма с огра ни че ном од го во р но шћу Са ве зне Ре пу-
бли ке Не мач ке (Ge setz be tref fend der Ge sellschaft mit beschränkter Haf tung, RGBl. Nr. 58/1906, 
BGBl. Nr. 577/1921, 246/1924, 982/1938, 988/1938,1999/1938, 190/1954, 196/1964, 82/1974, 
422/1974, 320/1980, 545/1980, 371/1982, 475/1990, 10/1991, 532/1993, 153/1994, 262/1996, 680/1996, 
106/1997, 114/1997, 125/1988, 142/2000, 97/2001, 98/2001, 161/2004, 59/2005, 120/2005, 103/2006, 
72/2007, 70/2008, 58/2010, 111/2010, 53/2011 – да ље у тек сту и фу сно та ма: GmbHG).

4 Вид. ZTD RH, чл. 391.
5 Вид. GmbHG , § 3 Abs. 2. 
6 Вид. GmbHG , § 26-28
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Пр во, реч је о члан ској оба ве зи. Она те ре ти са мо оног чла на дру штва 
ко ји ју је пре у зео, а не све чла но ве дру штва. Да кле, ова оба ве за ве зу је се за 
по се до ва ње од ре ђе ног уде ла у дру штву с огра ни че ном од го во р но шћу по 
осно ву ко јег је та ква оба ве за пре у зе та. Обим оба ве зе вр ше ња спо ред них чи-
нид би не за ви си од про цен ту ал не вред но сти уде ла ко ји члан по се ду је у дру-
штву с огра ни че ном од го во р но шћу, као што је нпр., по пра ви лу, слу чај код 
оба ве зе вр ше ња до дат них упла та у дру штво.7 Оба ве за вр ше ња спо ред них 
чи нид би, по пра ви лу, ве зу је се за свој ство лич но сти чла на дру штва (фи зич ко 
или прав но ли це) ко ји ју је пре у зео. То зна чи да се у ве зи са вр ше њем на ве-
де не оба ве зе из ме ђу чла на и дру штва ус по ста вља од нос ду бо ког уза јам ног 
по ве ре ња – од нос in tu i tu pe r so nae. У скла ду са тим у слу ча ју пре но са уде ла 
тог чла на или прав ног след бе ни штва углав ном се про пи су ју по себ на огра ни-
че ња (за кон ска8 или она утвр ђе на осни вач ким ак том). 

Дру го, прав ни основ пре у зи ма ња оба ве зе је ис кљу чи во осни вач ки акт. 
Ова оба ве за мо же да се пре у зме још при ли ком осни ва ња дру штва или ка сни-
је на осно ву из ме не осни вач ког ак та.9 Оба ве за вр ше ња спо ред них чи нид би 
ни ка да се не пре у зи ма скуп штин ском од лу ком, упи сним уго во ром или не-
ким дру гим прав ним по слом. 

Тре ће, реч је о чи нид ба ма нов ча ног и, или не нов ча ног ка рак те ра ко је 
има ју имо вин ску вред ност и ко је мо гу би ти пред мет пу но ва жне обли га ци о не 
оба ве зе. У ве зи са пред ме том оба ве зе би ће ви ше ре чи на по себ ном ме сту. 

Пре у зи ме њем оба ве зе вр ше ња спо ред них чи нид би за чла на ко ји ју је 
пре у зео и дру штво на ста ју спе ци фич ни ста ту сно прав ни и обли га ци о ни од-
но си и по сле ди це ко је из њих про ис ти чу. Ста ту сно прав них по сле ди ца има 
не ко ли ко. Пр во, оба ве за ис пу ње ња спо ред не чи нид бе ве зу је се за прав ну 
суд би ну уде ла чла на ко ји је оба ве зу пре у зео. У слу ча ју пре но са уде ла сти ца-
лац пре у зи ма оба ве зу вр ше ња спо ред них чи нид би, из у зев уко ли ко се ра ди 
о стро го лич ним оба ве за ма. Сто га се у слу ча ју пре но са та квог уде ла углав-
ном про пи су ју огра ни че ња (нпр. са гла сност дру штва за пре нос та квог уде ла 
тре ћем ли цу). С об зи ром на то да је реч о члан ској оба ве зи по вре да ове оба-
ве зе мо же пред ста вља ти ва жан (оправ дан) раз лог за ис кљу че ње тог чла на 
из дру штва.

Обли га ци о но прав не по сле ди це за ви се од ка рак те ра пре у зе те оба ве зе и 
на њих се при ме њу ју оп шта пра ви ла обли га ци о ног пра ва. Раз ли ка је, ме ђу-
тим, у то ме што је у слу ча ју пре у зи ма ња оба ве зе вр ше ња спо ред них чи нид би 
реч о члан ској оба ве зи пре у зе тој на осно ву осни вач ког ак та, а не по осно ву 
не ког дру гог прав ног по сла (нпр. уго во ра о зај му, уго во ра о ди стри бу ци ји 

7 Вид. ЗПД, чл. 178, ст.1.
8 Вид ZTD RH, чл. 412, ст. 4, реч. 2.
9 Вид. Welf Müller, Burk hard Hen se (Hrsg), Beck‘sches Han buch der GmbH – Ge sel l shaft s-

recht – Ste u er recht, München 1995, 305.

 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2016
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ро бе и др.). У слу ча ју пре у зи ма ња кла сич не оба ве зе по осно ву не ког дру гог 
прав ног по сла не на ста ју ни ка кве члан ске оба ве зе, ни ти кр ше ње те оба ве зе 
мо же има ти би ло ка кве ста ту сно прав не по сле ди це. 

Иа ко се прав но на зи ва ју спо ред ним чи нид ба ма, оне су еко ном ски че сто 
ва жни је од оба ве зе чи нид бе уло га чла на у дру штво. Због њих се не рет ко 
уго во ром о осни ва њу од ре ђу је ве ћим обим пра ва чла на ко ји вр ши спо ред не 
чи нид бе у од но су на про цен ту ал ну вред ност уде ла тог чла на у основ ном 
ка пи та лу дру штва ко ји је по пра ви лу де тер ми ни сан вред но шћу упи са ног 
уло га (нпр. пра во ве ћег уче шћа у рас по де ли до би ти у од но су на оно што би 
му ина че при па ло пре ма сра зме ри вред но сти уде ла тј. про цен ту ал ном уче-
шћу чла на у основ ном ка пи та лу дру штва) или се пред ви ђа пра во на ве ћи 
про це нат уде ла у од но су на вред ност упи са ног уло га (од сту па ње од ко ре ла-
ци је вред ност уло га – вред ност уде ла).

2. РАЗ ЛИ КЕ У ОД НО СУ НА ОБА ВЕ ЗУ ЧИ НИД БЕ УЛО ГА,  
ОБА ВЕ ЗУ ВР ШЕ ЊА ДО ДАТ НИХ УПЛА ТА И  

ПО ЗАЈ МИ ЦЕ ЧЛА НО ВА ДРУ ШТВА

2.1. Раз ли ке у од но су на оба ве зу чи нид бе уло га

Оба ве за чи нид бе тј. упла те или уно са уло га је основ на члан ска оба ве за 
ко ја се пре у зи ма осни вач ким ак том или на не ки дру ги на чин – упи сним 
уго во ром (уго во ром о ула га њу) по осно ву од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка-
пи та ла но вим уло зи ма.10 Јед на ко као и оба ве за вр ше ња спо ред них чи нид би, 
пре у зи ма ње ове оба ве зе има ка ко ста ту сно прав не та ко и обли га ци о но прав-
не по сле ди це. Ипак, из ме ђу ове две оба ве зе по сто је су штин ске раз ли ке.

Пр во, оба ве за вр ше ња спо ред них чи нид би мо же се пре у зе ти ис кљу чи во 
на осно ву пр вог осни вач ког ак та при ли ком осни ва ња дру штва или ка сни је 
на осно ву из ме не осни вач ког ак та. Оба ве за упла те или уно са уло га по ред 
осни вач ког ак та при ли ком осни ва ња дру штва, ка сни је се мо же пре у зе ти, не 
на осно ву из ме не осни вач ког ак та, већ по осно ву упи сног уго во ра (уго во ра 
о ула га њу) на те ме љу од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма.11 

Дру го, оба ве за вр ше ња спо ред них чи нид би те ре ти са мо оног чла на 
дру штва ко ји ју је пре у зео, док оба ве зу упла те или уно ше ња уло га при ли ком 
осни ва ња пре у зи ма ју сви осни ва чи дру штва.

Тре ће, на кнад но пре у зи ма ње оба ве зе вр ше ња спо ред них чи нид би на 
осно ву из ме не осни вач ког ак та не ути че на вред ност основ ног ка пи та ла. С 
дру ге стра не у слу ча ју пре у зи ма ња оба ве зе упла те или уно са уло га по осно ву 

10 Вид. ЗПД, чл. 46.
11 Вид. ЗПД, чл. 46 и чл. 146.
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упи сног уго во ра (уго во ра о ула га њу) и успе шно спро ве де ног по ступ ка по-
ве ћа ња основ ног ка пи та ла до ла зи до про ме не вред но сти основ ног ка пи та ла 
тј. ње го вог по ве ћа ња, јер основ ни ка пи тал дру штва с огра ни че ном од го вор-
но шћу чи ни нов ча на вред но сти упи са них уло га чла но ва у дру штво ко ја је 
ре ги стро ва на у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.12 

Че твр то, оба ве за вр ше ња спо ред них чи нид би је спе ци фич на уто ли ко 
што се, по пра ви лу, ве зу је за лич ност чла на ко ји је пре у зи ма. Сто га се у слу-
ча ју пре но са уде ла чла на ко ји је пре у зео та кву оба ве зу углав ном про пи су ју 
огра ни че ња (нпр. са гла сност дру штва за пре нос та квог уде ла тре ћем ли цу) 
при ли ком пре но са уде ла, не са мо на тре ће ли це из ван дру штва, већ и на дру-
гог чла на дру штва.

Пе то, пре ма ЗПД пред мет оба ве зе упла те или уно са уло га у дру штво с 
огра ни че ном од го вор но шћу мо гу би ти но вац или не нов ча ни уло зи, али ис-
кљу чи во у ства ри ма и пра ви ма.13 Пред мет оба ве зе вр ше ња спо ред них чи нид-
би мо гу би ти и рад и услу ге (нпр. рад за дру штво без за сни ва ња рад ног од но-
са или за кљу че ња ме на џер ског уго во ра), где је прав ни основ пре у зи ма ња 
ових оба ве за ис кљу чи во осни вач ки акт.

Ше сто, пра ви ла у ве зи са оба ве зом упла те или уно ше њем уло га мно го 
су стро жи ја и про пи са на су за ко ни ма ко ји ма се уре ђу је прав ни по ло жај дру-
шта ва с огра ни че ном од го вор но шћу (нпр. крај њи ро ко ви за из вр ше ње оба-
ве зе14, за бра на по вра ћа ја уло га или осло ба ђа ња од оба ве зе чи нид бе уло га 
у ве зи са пра ви ла ма о очу ва њу вред но сти основ ног ка пи та ла15, пра ви ла у 
ве зи са ис кљу че њем чла на из дру штва16 и сл.). У слу ча ју по вре де оба ве зе 
вр ше ња спо ред них чи нид би ста ту сно прав не по сле ди це пред ви ђа ју се осни-
вач ким ак том. 

Ко нач но, дру штво не мо же чла ну вра ти ти улог (за бра на по вра ћа ја уло га)17, 
ни ти га у пот пу но сти или де ли мич но осло бо ди ти од оба ве зе упла те од но сно 
уно ше ња18 уло га, док је код оба ве за вр ше ња спо ред них чи нид би то мо гу ће 
учи ни ти на осно ву из ме не осни вач ког ак та.19

Да кле, оба ве за вр ше ња спо ред них чи нид би је, по пра ви лу, до дат на оба-
ве за ко ју члан мо же да пре у зме осни вач ким ак том по ред основ не оба ве зе вр-
ше ња чи нид бе уло га. Са мо из у зет но је мо гу ћа си ту а ци ја у ко јој члан дру штва 
ко ји ни ка да ни је пре у зео оба ве зу упла те или уно са уло га пре ма дру штву, 

12 Вид. ЗПД, чл. 44, ст. 3.
13 Вид. ЗПД, чл. 45, ст. 3.
14 Вид. ЗПД, чл. 46.
15 Вид. ЗПД, чл. 46 и 60.
16 Вид. ЗПД, чл. 48, ст. 7 и чл. 195.
17 Вид. ЗПД, чл. 60, ст. 1.
18 Вид. ЗПД, чл. 46, ст. 3.
19 Ol ga Bog da no vić, „Do dat ne či nid be u druš tvu s ogra ni če nom od go vo r noš ću“, Prav nik 

– Ča so pis za prav na i druš tve na pi ta nja 1/2013, 164.
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пре у зме оба ве зу вр ше ња спо ред них чи нид би. То је си ту а ци ја у ко јој је од-
ре ђе но ли це по ста ло члан дру штва сти ца њем уде ла од не ког дру гог чла на 
дру штва по осно ву ко јег је улог већ био у пот пу но сти упла ћен или уне сен, 
а сти ца лац уде ла (но ви члан дру штва) по осно ву из ме на осни вач ког ак та 
пре у зме оба ве зу вр ше ња спо ред них чи нид би пре ма дру штву.

2.2 Раз ли ке у од но су на оба ве зу вр ше ња до дат них упла та

До дат не упла те су нов ча ни из но си ко је чла но ви дру штва с огра ни че ном 
од го вор но шћу упла ћу ју у дру штво на осно ву по себ не од лу ке скуп шти не 
дру штва, а у скла ду са осни вач ким ак том. ЗПД, ме ђу тим, од ре ђу је да се 
оба ве за вр ше ња до дат них упла та мо же ус по ста ви ти ал тер на тив но од лу ком 
скуп шти не или осни вач ким ак том.20 

Слич но сти из ме ђу до дат них упла та и спо ред них чи нид би су нај ве ће ка да 
се оба ве за вр ше ња спо ред них чи нид би вр ши у нов цу. Ово сто га јер је пред-
мет оба ве зе у том слу ча ју исти, а вр ше ње обе ју по ме ну тих оба ве за не ути че 
на по ве ћа ње основ ног ка пи та ла, као што је то слу чај са оба ве зом упла те или 
уно ше ња уло га. Ипак, из ме ђу ове две оба ве зе по сто је зна чај не раз ли ке.

Пр во, у на шем пра ву оба ве за вр ше ња до дат них упла та је из ри чи то ре-
гу ли са на од ред ба ма ЗПД, док је оба ве за вр ше ња спо ред них чи нид би пре-
пу ште на ис кљу чи во ау то ном ној ре гу ла ти ви дру штва (мо же би ти од ре ђе на 
у осни вач ком ак ту).

Дру го, као што је већ на ве де но, оба ве за вр ше ња спо ред них чи нид би 
мо же се пре у зе ти ис кљу чи во осни вач ким ак том, док се кон крет на оба ве за 
вр ше ња до дат них упла та, на осно ву прет ход ног од ре ђе ња осно ва у осни вач-
ком ак ту, по пра ви лу, пре у зи ма скуп штин ском од лу ком.

Тре ће, иа ко у по је ди ним прав ним си сте ми ма по сто ји мо гућ ност пре у-
зи ма ња оба ве зе спо ред них чи нид би и у нов цу, нај че шће је пред мет вр ше ња 
спо ред них чи нид би не нов ча на оба ве за. Оба ве за вр ше ња до дат них упла та 
ис кљу чи во се вр ши у нов цу.21

Че твр то, оба ве за вр ше ња до дат них упла та, по пра ви лу, од но си се на 
све чла но ве дру штва и као та ква, по пра ви лу, утвр ђу је се јед но гла сном од-
лу ком скуп шти не22 за све чла но ве дру штва сра змер но вред но сти њи хо вих 
уде ла, осим уко ли ко осни вач ким ак том или од лу ком скуп шти не ни је од ре ђе на 
дру га чи ја сра зме ра.23 Да кле, оба ве зу вр ше ња до дат них упла та, по пра ви лу, 
пре у зи ма ју сви чла но ви дру штва. С дру ге стра не оба ве за вр ше ња спо ред них 

20 Вид. ЗПД, чл. 178, ст. 1. У ве зи са кри ти ком ова квог прав ног ре ше ња ви де ти оп шир-
ни је код Сте ван Шо го ров, „Ре а фир ма ци ја до дат них (до пун ских упла та) у пра ву при вред них 
дру шта ва Ре пу бли ке Ср би је“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 2/2012, 19.

21 Вид ЗПД, чл. 178, ст. 3.
22 Вид ЗПД, чл. 178, ст. 4.
23 Вид. ЗПД, чл. 178, ст. 1.
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чи нид би је, по пра ви лу, лич ног ка рак те ра и те ре ти са мо јед ног или не ко ли-
ци ну чла но ва, а рет ко се од но си на све чла но ве дру штва. По ред то га и ка да 
оба ве зу вр ше ња спо ред них чи нид би пре у зи ма ју сви чла но ви дру штва, те 
оба ве зе не мо ра ју би ти сра змер не вред но сти уде ла. Ти ме се не кр ши на че ло 
јед на ког по ло жа ја чла но ва у дру штву јер се уз са гла сност чла на мо же ста-
ви ти и у не по вољ ни ји по ло жај од дру гих.

Пе то, из вр ше не до дат не упла те пре ма ЗПД мо гу се кон вер то ва ти у 
основ ни ка пи тал у по ступ ку по ве ћа ња основ ног ка пи та ла дру штва пре тва-
ра њем до дат них упла та у основ ни ка пи тал дру штва с огра ни че ном од го вор-
но шћу24, док је та ква мо гућ ност рет кост ка да је реч о чи нид ба ма ко је су 
пред мет оба ве зе вр ше ња спо ред них чи нид би. Из у зе так је слу чај ка да не на-
ми ре но по тра жи ва ње чла на пре ма дру штву ко је је на ста ло по осно ву вр ше-
ња спо ред них чи нид би мо же да се кон вер зи јом пре тво ри у основ ни ка пи тал 
дру штва као и би ло ко је дру го по тра жи ва ње пре ма дру штву.25

Ше сто, до дат не упла те се на чел но вра ћа ју чла но ви ма и у дру штву се 
за др жа ва ју са мо док су по треб не, нпр. док не ли квид ност не про ђе. 

Ко нач но, при вред не функ ци је ових две ју члан ских оба ве за се раз ли ку-
ју. Док се оба ве за вр ше ња до дат них упла та пред у зи ма ра ди пре ва зи ла же ња 
тре нут не и евен ту ал не бу ду ће не ли квид но сти дру штва или ра ди по кри ћа 
гу би та ка, при вред на функ ци ја оба ве зе вр ше ња спо ред них чи нид би је ра-
зно вр сна и за ви си од са др жи не оба ве зе. Сва ка ко ди рек тан ефе кат оба ве зе 
вр ше ња спо ред них чи нид би не од но си се на пре ва зи ла же ње не ли квид но сти 
дру штва или по кри ће гу би та ка, већ има дру ге при вред не функ ци је (нпр. 
ис по ру ка си ро ви на дру штву, пру жа ње услу га дру штву, рад за дру штво беу 
за сни ва ња рад ног од но са и сл.).

2.3. Раз ли ке у од но су на по зај ми це чла но ва дру штва

Нај ве ће слич но сти по сто је из ме ђу по за ми це чла на дру штва и спо ред них 
чи нид би ко је се вр ше у нов цу.

Пр во, као што је већ на ве де но, у слу ча ју пре у зи ма ња оба ве зе вр ше ња 
спо ред них чи нид би реч је о члан ској оба ве зи пре у зе тој на осно ву осни вач-
ког ак та. Оба ве за да ва ња зај ма дру штву на ста је на осно ву уго во ра о зај му на 
ко ји се при ме њу ју оп шта пра ви ла обли га ци о ног пра ва. Нор ме ком па ниј ског 
пра ва ко је од но се на по зај ми це чла но ва дру штва углав ном се од но се са мо 
на прав ни по ло жај зај мо дав ца чла на и ње го вог по тра жи ва ња у евен ту ал ном 
сте чај ном по ступ ку и про пи су ју се ра ди за шти те по ве ри ла ца дру штва.26 У 

24 Вид ЗПД, чл. 146, ст. 1, тач. 5.
25 Вид ЗПД, чл. 146, ст. 1, тач. 3.
26 Вид. За кон о сте ча ју, „Сл. Гла сник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 – др. за кон, 71/2012 – 

од лу ка Устав ног су да, и 83/2014, чл. 54, ст. 4. 
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слу ча ју пре у зи ма ња оба ве зе да ва ња зај ма дру штву не на ста ју ни ка кве члан ске 
оба ве зе, ни ти кр ше ње те оба ве зе мо же има ти би ло ка кве ста ту сно прав не 
по сле ди це. Прав не по сле ди це уго во ра о зај му из ме ђу чла на дру штва као зај-
мо дав ца и дру шва као зај мо прим ца ис кљу чи во су обли га ци о но прав не при ро де.

Дру го, слич но као и до дат не упла те, фи нан си ра ње пу тем зај ма пред у-
зи ма се ис кљу чи во ра ди пре ва зи ла же ња тре нут не и евен ту ал не бу ду ће не-
ли квид но сти дру штва или ра ди по кри ћа гу би та ка, док је при вред на функ-
ци ја оба ве зе вр ше ња спо ред них чи нид би ра зно вр сна и за ви си од са др жи не 
оба ве зе.

Тре ће, док се за јам, по пра ви лу, вр ши у нов цу, спо ред не чи нид бе нај че-
шће су не нов ча ног ка рак те ра.

3. УТВР ЂИ ВА ЊЕ И СА ДР ЖИ НА ОБА ВЕ ЗЕ ВР ШЕ ЊА  
СПО РЕД НИХ ЧИ НИД БИ

Оба ве за вр ше ња спо ред них чи нид би утвр ђу је се ис кљу чи во осни вач ким 
ак том, ини ци јал но при ли ком осни ва ња или на кнад но на осно ву из ме не осни-
вач ког ак та на ко ју је при стао члан ко ји је пре у зи ма. Да кле, у слу ча ју из ме не 
осни вач ког ак та нео п хо дан је при ста нак чла на/чла но ва ко је оба ве за те ре ти. 
Оба ве за мо же би ти утвр ђе на јед ном, не ко ли ци ни или свим чла но ви ма дру штва. 
Ипак, и ка да се од но си на ви ше ли ца она по сво јој са др жи ни и оби му не мо ра 
да бу де јед на ка за све чла но ве ко је по га ђа. При ста нак мо же би ти дат на раз ли-
чи те на чи не (нпр. гла са ње за од лу ку о из ме ни осни вач ког ак та, или у по себ ном 
до ку мен ту). Ово се од но си и на по о штра ва ње оба ве зе, евен ту ал но по ве ћа ње 
уго вор не ка зне, на уво ђе ње уго вор не ка зне или сма ње ње на кна де.27 Као што је 
го ре на ве де но, оба ве за вр ше ња спо ред них чи нид би ни ка да се не пре у зи ма скуп-
штин ском од лу ком, упи сним уго во ром или не ким дру гим прав ним по слом.

Пред мет спо ред них чи нид би су чи нид бе нов ча ног и, или не нов ча ног 
ка рак те ра ко је има ју еко ном ску вред ност и мо гу да бу ду пред мет пу но ва жне 
обли га ци о не оба ве зе. У том сми слу, оба ве за вр ше ња спо ред них чи нид би 
мо ра би ти од ре ђе на или од ре ди ва, прав но мо гу ћа и до пу ште на. Да кле, у 
ве зи са пред ме том оба ве зе при ме њу ју се оп шта пра ви ла обли га ци о ног (уго-
вор ног) пра ва. Уко ли ко је оба ве за од ре ди ва, осни вач ки акт мо ра да са др жи 
по дат ке по осно ву ко јих се она мо же од ре ди ти. Осни вач ким ак том би та да 
тре ба ло пред ви де ти и ли це или ор ган дру штва ко ји има овла шће ње да је 
од ре ди (нпр. ди рек тор, над зор ни од бор или скуп шти на дру штва).Уко ли ко 
је оба ве за од ре ди ва дру штво је у гра ни ца ма обли га ци о них од но са мо же на 
ра зу ман на чин кон кре ти зо ва ти.28 На при мер, члан је пре у зео оба ве зу јед но-

27 Зо ран Ар сић, „Спо ред не оба ве зе ак ци о на ра“, Прав ни жи вот 11/2001, 62.
28 W.Müller, B.Hen se (Hrsg), 305.
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крат не или оброч не ис по ру ке ро бе дру штву, али је ко ли чи на ро бе ко ја је 
пред мет ис по ру ке би ла са мо од ре ди ва. Осни вач ки акт мо же да са др жи и 
од ред бу о то ме ка да до спе ва ова оба ве за. У слу ча ју из о стан ка та кве од ред бе 
при ме њу ју се оп шта пра ви ла обли га ци о ног пра ва ко ја за ви се од са др жи не 
кон крет не оба ве зе. Ка да је, ме ђу тим, утвр ђе но да спо ред на чи нид ба тре ба 
да бу де из вр ше на пре упи са но во о сно ва ног дру штва у ре ги стар (код нас Аген-
ци ја за при вред не ре ги стре) уз осни вач ки акт и нео п ход не ре ги стра ци о не 
при ја ве ре ги стра то ру се под но си и до каз да је спо ред на чи нид ба из вр ше на. 
У овом до ме ну мо же се по ву ћи ана ло ги ја са оба ве зом упла те уло га, где се 
ре ги стра то ру та ко ђе оба ве зно под но си до каз о упла ти уло га са при вре ме но 
отво ре ног ра чу на код не ке од по слов них ба на ка, у слу ча ју ка да је оба ве за 
упла те уло га пре у зе та до да на ре ги стра ци је дру штва.

Са др жи на оба ве зе вр ше ња спо ред них чи нид би мо же би ти ра зно вр сна. 
Она мо же би ти нов ча на и, или не нов ча на, јед но крат на или по вре ме на (оброч-
на)29, уз на кна ду или без на кна де. У сва ком слу ча ју у за ви сно сти од ка рак-
те ра оба ве за а у ве зи са ис пу ње њем оба ве зе вр ше ња спо ред них чи нид би 
при ме њу ју се оп шта пра ви ла ве за на за по је ди не уго во ре обли га ци о ног пра ва. 
Пр во, оба ве за се мо же са сто ја ти у ис по ру ци ро бе или си ро ви на (у том слу-
ча ју при ме њу ју се оп шта пра ви ла ЗОО у ве зи са уго во ром о ку по про да ји или 
уго во ром о де лу – нпр. у ве зи са прав ним или ма те ри јал ним не до ста ци ма 
ро бе и сл.).30 Дру го, пред мет оба ве зе мо же би ти из вр ше ње од ре ђе не услу ге 
(нпр. из ра да про јект не до ку мен та ци је за из град њу објек та, по сре до ва ње при-
ли ком за кљу че ња уго во ра, вр ше ње по сло вод ства у дру штву и сл.).31 Тре ће, 
оба ве за се мо же са сто ја ти у пре но су пра ва ко ри шће ња на ства ри ма (пра во 
ко ри шће ња зе мљи шта, по слов ног про сто ра и слич но). Че твр то, оба ве за се 
мо же са сто ја ти у усту па њу по је ди них пра ва (нпр. пра во ко ри шће ња ли цен-
це, пра во ди стри бу ци је ро бе).32 Пе то, оба ве за мо же да бу де и нов ча на (нпр. 
оба ве зи ва ње на уно ше ње уло га код ка сни јег по ве ћа ња основ ног ка пи та ла, 
са гла сност на ре ин ве сти ра ње не рас по ре ђе не до би ти, по кри ће гу би та ка, 
обез бе ђе ње зај мо ва и кре ди та дру штву, да ва ње га ран ци ја дру штву за из вр-
ше ње оба ве за дру штва пре ма тре ћи ма и сл.).33 Ше сто, са др жи ну оба ве зе 
мо же чи ни ти по на ша ње чла на на од ре ђен на чин (нпр. уз др жа ва ње од вр ше-
ња кон ку рент ске де лат но сти, оба ве за пре но са уде ла у слу ча ју пре у зи ма ња 
функ ци је за сту па ња дру штва). У слу ча ју пред у зи ма ња оба ве зе уз др жа ва ња 
од вр ше ња кон ку рен ци је на тр жи шту из вр ше ње оба ве зе мо ра би ти у скла ду 

29 Пре ма ра ни јим схва та њи ма и ре гу ла ти ви у по је ди ним зе мља ма ова оба ве за мо же 
би ти са мо не нов ча на и по вре ме на. Вид. З.Ар сић, 64.

30 W.Müller, B.Hen se (Hrsg), 305.
31 Ибид.
32 Ибид.
33 Ибид.
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са им пе ра тив ним про пи си ма из до ме на пра ва кон ку рен ци је.34 Спо ред на чи-
нид ба мо же би ти пред у зе та и под од ло жним усло вом. Све не нов ча не оба ве зе 
мо гу би ти пред у зе те уз ис пла ту на кна де чла ну или без на кна де. 

4. ПРАВ НЕ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ НЕ ИС ПУ ЊЕ ЊА ОБА ВЕ ЗЕ

У окви ру увод них раз ма тра ња на ве де но је да је реч о члан ској оба ве зи 
ко ја исто вре ме но има и ста ту сно прав не и обли га ци о но прав не по сле ди це.

Ка да је реч о ста ту сно прав ним по сле ди ца ма, по вре да – не ис пу ње ње 
оба ве зе мо же да до ве де до ис кљу че ња чла на из дру штва. Ипак, ис кљу че ње 
чла на је у овом слу ча ју мо гу ће са мо на осно ву од лу ке су да. Ис кљу че ње чла на 
на осно ву скуп штин ске од лу ке пре ма ЗПД мо гу ће је ис кљу чи во у за ко ном пред-
ви ђе ним слу ча је ви ма – по вре да оба ве зе чи нид бе уло га или до дат не упла те.35 
Ни је до пу ште но осни вач ким ак том про ши ри ти раз ло ге за ис кљу че ње од лу ком 
скуп шти не, па ни у слу ча ју по вре де оба ве зе вр ше ња спо ред них чи нид би. 

Раз ло зи за ис кљу че ње чла на од лу ком су да су дво ја ки. 
Пр ву гру пу чи не раз ло зи ко ји су од ре ђе ни за ко ном. Пре ма за ко ну, дру-

штво мо же у суд ском по ступ ку ту жбом зах те ва ти ис кљу че ње чла на дру штва, 
из раз ло га „од ре ђе них осни вач ким ак том или из дру гих оправ да них раз ло-
га, а на ро чи то ако члан дру штва: 1) на мер но или гру бом не па жњом про у-
зро ку је ште ту дру штву; 2) не из вр ша ва по себ не ду жно сти пре ма дру штву 
про пи са не овим за ко ном или осни вач ким ак том; 3) сво јим рад ња ма или 
про пу шта њем, про тив но осни вач ком ак ту, за ко ну или до брим по слов ним 
оби ча ји ма, спре ча ва или у зна чај ној ме ри отежа ва по сло ва ње дру штва.36 Тзв. 
за кон ски раз ло зи су при ме рич но на ве де ни. За кон ски раз ло зи су ква ли фи ко-
ва ни као „оправ да ни раз ло зи“, уз на во ђе ње при ме ра та квих раз ло га. Сто га 
суд, пре ма на шем ми шље њу, не би тре ба ло да оце њу је њи хо ву оправ да ност, 
већ утвр ђу је са мо да ли они по сто је.37 Ка да је реч о по вре ди оба ве зе вр ше ња 
спо ред них чи нид би она би се мо гла све сти на два го ре на ве де на при ме рич-
на раз ло га: си ту а ци ја ка да члан кр ше њем на ве де не оба ве зе на мер но или 
гру бом не па жњом про у зро ку је ште ту дру штву или ка да услед кр ше ња те 
оба ве зе про тив но осни вач ком ак ту ко јим је она утвр ђе на, спре ча ва или у 
зна чај ној ме ри оте жа ва по сло ва ње дру штва. По сто ја ње та квог раз ло га и ње-
го во укла па ње у за кон ски кон текст на ве де них оправ да них раз ло га мо ра се 
до ка за ти у сва ком кон крет ном слу ча ју. 

34 Ибид.
35 Вид ЗПД, чл. 195, ст. 1 у ве зи са чл. 48, ст. 7.
36 Вид. ЗПД, чл. 196, ст. 1.
37 Сте ван Шо го ров „Раз ло зи за ис кљу че ње чла на из дру штва с огра ни че ном од го вор-

но шћу“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 1/2012, 66.
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Дру гу гру пу раз ло га чи не они ко ји су утвр ђе ни осни вач ким ак том. 
Уко ли ко је осни вач ким ак том пре ви ђе на оба ве за вр ше ња спо ред них чи нид би, 
прак тич но је ре ше ње по ко ме би се осни вач ким ак том утвр ди ло да по вре да 
ове оба ве зе пред ста вља оправ дан раз лог за ис кљу че ње чла на из дру штва 
од лу ком су да. У том слу ча ју суд не би ис пи ти вао оправ да ност раз ло га, већ 
би са мо утвр дио да ли по сто ји кр ше ње оба ве зе вр ше ња спо ред них чи нид би. 
Уко ли ко би суд утвр дио да по сто ји по вре да по ме ну те оба ве зе до нео би пре-
су ду о ис кљу че њу чла на због по сто ја ња оправ да ног раз ло га за ис кљу че ње 
пред ви ђе ног осни вач ким ак том. 

Обли га ци о но прав не по сле ди це за ви се од ка рак те ра пре у зе те оба ве зе и 
на њих се при ме њу ју оп шта пра ви ла обли га ци о ног пра ва: пра ви ла о ис пу-
ње њу оба ве зе, из ме ни оба ве зе, ума ње њу оба ве зе, на кна ди ште те, пре стан ку 
оба ве зе и сл. и, или спе ци фич на пра ви ла ко ја ва же за по је ди не уго во ре обли-
га ци о ног и тр го вин ског пра ва пре ма са др жи ни оба ве зе вр ше ња спо ред них 
чи нид би.38 Раз ли ка је, ме ђу тим, у то ме што је у слу ча ју пре у зи ма ња оба ве зе 
вр ше ња спо ред них чи нид би реч и о члан ској оба ве зи пре у зе тој на осно ву 
осни вач ког ак та, а не по осно ву не ког дру гог прав ног по сла (нпр. уго во ра о 
зај му, уго во ра о ди стри бу ци ји ро бе и др.). У слу ча ју пре у зи ма ња кла сич не 
оба ве зе по осно ву не ког дру гог прав ног по сла не на ста ју ни ка кве члан ске 
оба ве зе, ни ти кр ше ње те оба ве зе мо же има ти би ло ка кве ста ту сно прав не 
по сле ди це.

5. ПРЕ НОС УДЕ ЛА И СПО РЕД НЕ ЧИ НИД БЕ

С об зи ром на то да је оба ве за вр ше ња спо ред них чи нид би, по пра ви лу, 
спе ци фич на по сво јој са др жи ни уто ли ко што је че сто не мо же ис пу ни ти 
би ло ко је ли це, при ли ком пре но са уде ла тог чла на углав ном се пред ви ђа ју 
од ре ђе на огра ни че ња. За пре нос уде ла тог чла на је, по пра ви лу, нео п ход на 
прет ход на са гла сност дру штва. Та кво огра ни че ње у слу ча ју пре но са уде ла 
је ра зу мљи во ка да се узме у об зир чи ње ни ца да је дру штву у ин те ре су да 
зна ко ће му ис пу ни ти ту спе ци фич ну оба ве зу, као и да ли је по тен ци јал ни 
сти ца лац уде ла уоп ште у мо гућ но сти да ту оба ве зу ис пу ни. Ова кво огра ни-
че ње у ве зи са пре но сом уде ла за ко ји се ве зу је оба ве за вр ше ња спо ред них 
чи нид би у по је ди ним зе мља ма про пи са но је нор ма ма за ко на ко ји ма се ре-
гу ли ше прав ни по ло жај дру шта ва с огра ни че ном од го вор но шћу.39 Пре ма 
ЗПД ово огра ни че ње у ве зи са пре но сом уде ла по сто ји са мо уко ли ко је уна-
пред пред ви ђе но осни вач ким ак том, али се ре гу ла ти ва од но си ис кљу чи во 

38 W.Müller, B.Hen se (Hrsg), 309.
39 Вид. GmbHG , § 3 и ZTD RH, чл. 391.
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на слу чај пре но са уде ла тре ћем ли цу тј. ли цу ко је ни је члан дру штва.40 
Ипак, ЗПД до пу шта да се осни вач ким ак том пре нос уде ла уз са гла сност 
дру штва мо же уре ди ти и на дру га чи ји на чин.41 Сто га сма тра мо да не по-
сто ји смет ња да се ово огра ни че ње уста но ви и у слу ча ју пре но са та квог 
уде ла и на дру гог чла на дру штва про пи си ва њем од го ва ра ју ће нор ме у осни-
вач ком ак ту.

40 Вид ЗПД. 167, ст. 1.
41 Вид ЗПД. 167, ст. 5.
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An cil lary Obli ga ti ons as an Ad di ti o nal Obli ga tion of  
a Li mi ted Li a bi lity Com pany’s Mem ber

Abstract: An cil lary obli ga tion can be de fi ned as an obli ga tion of a li mi ted 
li a bi lity com pany’s mem ber un der ta ken thro ugh the in stru ment of in cor po ra tion, 
which can ta ke the form of mo ne tary or non-mo ne tary obli ga tion (usu ally it is an 
obli ga tion of a non-mo ne tary cha rac ter), which has a cer tain fi nan cial va lue and 
can be the ob ject of a le gally va lid obli ga tion. An cil lary obli ga ti ons, as a con tri-
bu tion to ac ti vi ti es of the com pany, are not re gu la ted in the Law on Com pa ni es. 
The le gal na tu re of this obli ga tion is dif fe rent from the obli ga tion to ma ke a con-
tri bu tion in mo ney or in kind to a com pany’s as sets, to ma ke ad di ti o nal pay-ins 
or from the lan ding of funds to the com pany. An cil lary obli ga tion is an op ti o nal 
and ad di ti o nal obli ga tion of a li mi ted li a bi lity com pany’s mem ber and the obli-
ga tion it self and its con tents is de fi ned in the in stru ment of in cor po ra tion. When 
a li mi ted li a bi lity com pany’s mem ber un der ta kes an an cil lary obli ga tion this 
cre a tes a dis tin cti ve re la ti on ship bet we en the mem ber and the com pany, con cer-
ning the ir re spec ti ve obli ga ti ons and the le gal sta tus of the com pany, as well as 
cer tain con se qu en ces de ri ved from tho se obli ga ti ons.

Keywords: mem ber ship obli ga ti ons, an cil lary obli ga ti ons, con se qu en ces 
con cer ning the le gal sta tus of the com pany, con se qu en ces con cer ning le gal obli-
ga ti ons. 
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