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ОД ЛУ КА О ПО ВЕ ЋА ЊУ ОСНОВ НОГ  
КА ПИ ТА ЛА ДРУ ШТВА С ОГРА НИ ЧЕ НОМ  

ОД ГО ВОР НО ШЋУ НО ВИМ УЛО ЗИ МА1

Са же так: Од лу ком о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла из ра жа ва се во ља 
дру штва за из вр ше њем по ве ћа ња основ ног ка пи та ла. Од лу ку о по ве ћа њу 
основ ног ка пи та ла дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу мо же до не ти ис-
кљу чи во скуп шти на. Скуп штин ском од лу ком вр ши се фор ми ра ње и из ра жа-
ва ње во ље ор га на (скуп шти не), ко ју дру штво сма тра сво јом. Скуп шти на је 
ор ган дру штва и ње на од лу ка прав но пред ста вља во љу дру штва да спро ве-
де по ве ћа ње основ ног ка пи та ла. У том сми слу од лу ка о по ве ћа њу основ ног 
ка пи та ла је са мо ини ци јал ни (при прем ни акт) у по ступ ку по ве ћа ња основ ног 
ка пи та ла но вим уло зи ма. Она, да кле, пред ста вља са мо јед но стра ну из ја ву 
во ље дру штва ко ја је усме ре на ка по сто је ћим чла но ви ма или тре ћим ли ци ма 
да уче ству ју у по ступ ку по ве ћа ња основ ног ка пи та ла. У де лу За ко на о при-
вред ним дру штви ма ко ји се од но си на дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу 
за кон са др жи са мо не ко ли ко од ред би ко је се ди рект но од но се на по ве ћа ње 
основ ног ка пи та ла дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу. У ве зи са оста лим 
пра ви ли ма ко ја се од но се на по ве ћа ње основ ног ка пи та ла дру штва с огра-
ни че ном од го вор но шћу утвр ђе на је сход на при ме на од ред би о по ве ћа њу основ-
ног ка пи та ла ак ци о нар ског дру штва. След стве но то ме, са др жи на од лу ке 
при ла го ђе на је пр вен стве но овом по ступ ку код ак ци о нар ских дру шта ва. 
Ово ни је нај бо ља за кон ска тех ни ка за уре ђе ње ова квог ва жног по ступ ка, 
јер у прак си зах те ва пра ви лан ода бир од ред би ко је се мо гу при ме ни ти на 
по ве ћа ње основ ног ка пи та ла дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу.

Кључ не ре чи: oдлука скуп шти не, основ ни ка пи тал, по ве ћа ње основ ног 
ка пи та ла но вим уло зи ма, из ја ва о упи су.

1 Рад је по све ћен про јек ту «Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви» чи ји је но си лац 
Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду.
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1. УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

Основ ни ка пи тал дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу је нов ча на 
вред ност упи са них уло га чла но ва дру штва у дру штво ко ја је ре ги стро ва на 
у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.2 Из раз упи са ни улог зна чи да је реч о 
из но су (вред но сти) за ко ји је члан дру штва пре у зео оба ве зу да га упла ти или 
уне се, би ло у пр вом осни вач ком ак ту ко ји се са чи ња ва при ли ком осни ва ња 
дру штва, би ло у упи сном уго во ру (уго вор о ула га њу у дру штво) ко ји се за-
кљу чу је из ме ђу чла на и дру штва при ли ком по ве ћа ња основ ног ка пи та ла. 
Члан дру штва мо же има ти пра во да оба ве зу упла те од но сно уно ше ња упи-
са ног уло га ка сни је из вр ши, па из тог раз ло га, упи са ни и упла ће ни од но сно 
уне ти улог не мо ра ју увек би ти јед на ки.3 Вред ност упла ће ног од но сно уне-
тог уло га мо же би ти ма ња или јед на ка вред но сти упи са ног уло га. 

Основ ни ка пи тал је фик сна прав но-ра чу но вод стве на ка те го ри ја и не 
за ви си од про ме не вред но сти имо ви не при вред ног дру штва. Он се мо же 
ме ња ти са мо на кон успе шно спро ве де ног за ко ном утвр ђе ног по ступ ка по-
ве ћа ња или сма ње ња основ ног ка пи та ла. 

У прин ци пу по сто је две глав не вр сте по ве ћа ња основ ног ка пи та ла дру-
штва с огра ни че ном од го вор но шћу: 1. Ефек тив но по ве ћа ње основ ног ка пи-
та ла и 2. Но ми нал но по ве ћа ње основ ног ка пи та ла (из сред ста ва дру штва).4

Код ефек тив ног по ве ћа ња основ ног ка пи та ла вр ши се по ве ћа ње из екс тер-
них фи нан сиј ских сред ста ва па се дру штво на тај на чин до дат но фи нан си ра. 
У ЗПД на во де се сле де ћи на чи ни по ве ћа ња основ ног ка пи та ла: 1)  но вим 
уло зи ма по сто је ћих чла но ва или чла на ко ји при сту па дру штву; 2) пре тва-
ра њем ре зер ви или до би ти дру штва у основ ни ка пи тал; 3) пре тва ра њем 
(кон вер зи јом) по тра жи ва ња пре ма дру штву у основ ни ка пи тал; 4) ста ту сним 
про ме на ма ко је има ју за по сле ди цу по ве ћа ње основ ног ка пи та ла; 5) пре тва-
ра њем (кон вер зи јом) до дат них упла та у основ ни ка пи тал.5

Ефек тив ним по ве ћа њем основ ног ка пи та ла мо гу се сма тра ти по ве ћа-
ње основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма и по ве ћа ње пре тва ра њем (кон вер зи-
јом) по тра жи ва ња пре ма дру штву у основ ни ка пи тал. Иа ко се у ЗПД пра-
ви раз ли ка из ме ђу по ве ћа ња основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма и по ве ћа ња 
основ ног ка пи та ла пре тва ра њем (кон вер зи јом) по тра жи ва ња пре ма дру-
штву у основ ни ка пи тал, по ве ћа ње основ ног ка пи та ла пре тва ра њем (кон вер-

2 Вид. За кон о при вред ним дру штви ма (да ље у тек сту и фу сно та ма: ЗПД), Слу жбе-
ни Гла сник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. За кон и 5/2015, чл. 44, ст. 3.

3 Вид. ЗПД, чл. 46.
4 Welf Müller, Burg hard Hen se (hrsg.), Beck’sches Hand buch der GMBH – Ge sellschaft-

srecht, Ste u er recht, München 1995, 283.
5 Вид. ЗПД, чл. 146, ст. 1.
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зи јом) по тра жи ва ња пре ма дру штву у основ ни ка пи тал, сма тра се та ко ђе 
по ве ћа њем основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма. Реч је са мо о по себ ној вр сти 
по ве ћа ња основ ног ка пи та ла но вим уло гом. Уо ста лом та кву од ред бу ЗПД 
са др жи код ак ци о нар ских дру шта ва: „Под по ве ћа њем основ ног ка пи та ла 
но вим уло зи ма сма тра се и кон вер зи ја ду га у основ ни ка пи тал“.6 С об зи ром 
на то да је утвр ђе на сход на при ме на од ред би о по ве ћа њу и сма ње њу основ-
ног ка пи та ла ак ци о нар ског дру штва на по ве ћа ње и сма ње ње основ ног 
ка пи та ла дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу7, не сум њи во је да ни је 
реч о не ком по себ ном на чи ну по ве ћа ња основ ног ка пи та ла. Сто га ће у да-
љем тек сту би ти ис кљу чи во ре чи о од лу ци о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла 
но вим уло зи ма.

Ефек тив но по ве ћа ње основ ног ка пи та ла мо же би ти мо ти ви са но раз ли-
чи тим раз ло зи ма. Је дан од мо ти ва су ин ве сти ци о ни раз ло зи тј. трај но фи-
нан си ра ње при вред ног дру штва.8 Пр во, ефек тив ним по ве ћа њем основ ног 
ка пи та ла дру штво сти че но ву еко ном ску вред ност ко ју мо же да ко ри сти у 
раз ли чи те ин ве сти ци о не свр хе. За раз ли ку од фи нан си ра ња дру штва пу тем 
по зај ми ца чла но ва, до дат них упла та или кре дит ног за ду жи ва ња од ба на ка 
по ве ћа њем основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма при вред но дру штво се трај но 
фи нан си ра9 (упла ће ни од но сно уне ти уло зи не мо гу се вра ти ти чла но ви ма 
дру штва, члан се не мо же осло бо ди ти пре у зе те оба ве зе упла те од но сно уно-
ше ња уло га).10 Дру го, ефек тив но по ве ћа ње основ ног ка пи та ла ко ри сти се и 
ра ди по кри ћа гу би та ка пу тем тзв. би лан сног из рав на ва ња, нпр. исто вре ме но 
по ве ћа ње основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма и сма ње ње основ ног ка пи та ла 
ра ди по кри ћа гу би та ка. Тре ће,ефек тив ним по ве ћа њем основ ног ка пи та ла 
ја ча се кре дит на спо соб ност дру штва.11

Пред мет ана ли зе у овом ра ду би ће од лу ка о по ве ћа њу основ ног ка пи-
та ла, као при прем ни акт ко јим за по чи ње по сту пак по ве ћа ња основ ног ка-
пи та ла но вим уло зи ма. По ред то га, уз гред ће би ти по ме ну ти, из ја ва о упи су 
и упи сни уго вор12 ка ко би се бо ље схва ти ла су шти на прав ног ка рак те ра 
од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла.

6 Вид. ЗПД, 295, ст. 2.
7 Вид ЗПД, чл. 149, ст. 1
8 Welf Müller, Burg hard Hen se (hrsg.), 284.
9 Вид. оп шир ни је о то ме код Вла ди мир Мар јан ски, „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“ Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та 
у Но вом Са ду 4/2016, 1281-1293.

10 Вид. ЗПД, чл. 46, ст. 3 и чл. 60, ст. 1.
11 Welf Müller, Burg hard Hen se (hrsg.), 284.
12 Оп шир ни је о из ја ви о упи су и упи сном уго во ру ви де ти код Зо ран Ар сић, „Упис 

ак ци ја и упи сни уго вор“ Пра во и при вре да – ча со пис за при вред но прав ну те о ри ју и прак су, 
4-6/2016, 41-50.
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2. ОД ЛУ КА О ПО ВЕ ЋА ЊУ ОСНОВ НОГ КА ПИ ТА ЛА  
НО ВИМ УЛО ЗИ МА

2.1. Прав ни ка рак тер од лу ке

Од лу ку о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла дру штва с огра ни че ном од го-
вор но шћу до но си скуп шти на.13 Скуп штин ском од лу ком вр ши се фор ми ра-
ње и из ра жа ва ње во ље ор га на (скуп шти не), ко ју дру штво сма тра сво јом. 
Скуп шти на је ор ган дру штва и ње на од лу ка прав но пред ста вља во љу дру-
штва да спро ве де по ве ћа ње основ ног ка пи та ла. Од лу ком о по ве ћа њу основ-
ног ка пи та ла из ра жа ва во ља дру штва за из вр ше њем по ве ћа ња основ ног 
ка пи та ла. Од лу ка је са мо ини ци јал ни – при прем ни акт за спро во ђе ње по-
ступ ка по ве ћа ња основ ног ка пи та ла. Она пред ста вља јед но стра ну из ја ву 
во ље дру штва ко ја је усме ре на ка по сто је ћим чла но ви ма или тре ћим ли ци-
ма да уче ству ју у по ступ ку по ве ћа ња основ ног ка пи та ла. На и ме, чла но ви ма 
или тре ћим ли ци ма не мо же се на мет ну ти оба ве за упла те од но сно уно ше ња 
но вих уло га. По тен ци јал ни упи сни ци пу тем из ја ве о упи су тек тре ба да из-
ра зе во љу да упи шу уло ге и уче ству ју у спро во ђе њу по ступ ка по ве ћа ња 
основ ног ка пи та ла. Од лу ком о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла из ра жа ва се 
ис кљу чи во во ља дру штва а не њи хо ва лич на во ља, чак и ка да су на скуп-
шти ни гла са ли за до но ше ње та кве од лу ке. Иа ко ЗПД не са др жи ди рект ну 
од ред бу о за бра ни на ме та ња оба ве зе упла те од но сно уно ше ња но вог уло га, 
ни у оп штем де лу, ни у од ред ба ма ко је се од но се на дру штво с огра ни че ном 
од го вор но шћу14, та кво пра ви ло про ис ти че из оп штих на че ла уго вор ног 
пра ва и прин ци па ау то но ми је во ље у ве зи са сти ца њем пра ва и пре у зи ма њем 
оба ве за. Ли це мо ра на не ки на чин из ра зи ти во љу да пре у зме оба ве зу упла те 
од но сно уно ше ња уло га. На то ин ди рект но упу ћу је јед на од од ред би ЗПД 
из оп штег де ла за ко на: „Ли ца ко ја су осни вач ким ак том или на дру ги на чин 
пре у зе ла оба ве зу да упла те од но сно уне су у дру штво од ре ђе ни улог од го-
ва ра ју дру штву за из вр ше ње те оба ве зе и у оба ве зи су да на кна де ште ту 
ко ја му је про у зро ко ва на про пу шта њем или ка шње њем из вр ше ња те оба ве зе“.15 
За кон, ме ђу тим, не пре ци зи ра о ка квом „дру гом на чи ну“ пре у зи ма ња оба-
ве зе је реч. Ра ди ве ће прав не си гур но сти и за шти те ин те ре са тзв. ма њин ских 
чла но ва, ва ља ло би у ЗПД уне ти од ред бу слич ну оној ко ја је пред ви ђе на код 

13 Вид. ЗПД, 146, ст. 2.
14 Ин те ре сант но је да од ред бу о за бра ни на ме та ња оба ве зе чи нид бе уло га ЗПД пред-

ви ђа је ди но у де лу о ор тач ким дру штви ма. „Ор так ни је ду жан да по ве ћа улог из над из но са 
од ре ђе ног уго во ром о осни ва њу, ако уго во ром о осни ва њу ни је дру га чи је од ре ђе но“ (ЗПД, 
чл. 96, ст. 4). Из ме на осни вач ког ак та ор тач ког дру штва вр ши се јед но гла сно (вид. ЗПД, чл. 
94, ст. 3). Да кле, код ор тач ког дру штва је ја сно да на ме та ње оба ве зе упла те од но сно уно ше-
ња уло га ни је мо гу ће.

15 Вид. ЗПД, чл. 46, ст. 1.
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оба ве зе вр ше ња до дат них упла та16, нпр. „да од лу ка не мо же оба ве зи ва ти оне 
ко ји за од лу ку о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла“ ни су гла са ли. Узев ши у об зир 
прав ну при ро ду од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла ко ја пред ста вља са мо 
из ра жа ва ње во ље дру штва, а не лич не во ље чла но ва, уво ђе ње ова кве од ред-
бе би те о риј ски мо жда би ло су ви шно. Нај бо ље ре ше ње би сто га би ло да се 
за бра на на ме та ња оба ве зе упла те од но сно уно ше ња уло га уне се у оп шти 
део за ко на, где су, на при мер, већ са др жа на пра ви ла о за бра ни по вра ћа ја 
уло га и за бра ни осло ба ђа ња чла но ва од од го вор но сти за не ис пу ње ње оба-
ве зе упла те од но сно уно ше ња уло га.17 Ти ме би се спре чи ла дру га чи ја ту ма-
че ња и ство ри ла би се ве ћа прав на си гур ност у до ме ну за шти те ин те ре са 
тзв. скуп штин ске ма њи не.18

Од лу ка о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла мо же се ква ли фи ко ва ти као по-
ну да по тен ци јал ним упи сни ци ма да уче ству ју у по ступ ку по ве ћа ња основ-
ног ка пи та ла са мо уко ли ко са др жи све бит не еле мен те бу ду ћег упи сног 
уго во ра (уку пан из нос по ве ћа ња основ ног ка пи та ла, на зна че ње упи сни ка, 
вр сту и вред ност уло га сва ког од по тен ци јал них упи сни ка, вред ност уде ла 
ко ји ће по се до ва ти на кон по ве ћа ња основ ног ка пи та ла). У оста лим слу ча је-
ви ма она има ка рак тер по зи ва по тен ци јал ним упи сни ца ма да да ва њем из-
ја ве о упи су учи не по ну ду дру штву ра ди упи са но вих уло га.

Од лу ка о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла пу но ва жна је и без од лу ке о из-
ме ни осни вач ког ак та. Она је са мо ини ци јал ни акт у по ступ ку по ве ћа ња 
основ ног ка пи та ла. Тек у слу ча ју успе шног спро во ђе ња и ре ги стра ци је по-
ве ћа ња основ ног ка пи та ла, на ста ће по тре ба да дру штво до не се од лу ку о 
из ме ни осни вач ког ак та јер ће бит ни еле мен ти ње го ве са др жи не у том де лу 
би ти из ме ње ни: вр ста, вред ност уло га сва ког по је ди ног чла на, укуп на ви си-
на упи са ног, упла ће ног и уне тог основ ног (ре ги стро ва ног) ка пи та ла.19 На кон 
по ве ћа ња основ ног ка пи та ла про це нат уде ла сва ког по је ди ног чла на мо же, 
али не мо ра би ти про ме њен. Евен ту ал ни из о ста нак из ме не осни вач ког ак та, 
ме ђу тим, не ути че на спро ве де ни по сту пак по ве ћа ња основ ног ка пи та ла.

2.2. Ор ган и по треб на ве ћи на за до но ше ње од лу ке

У де лу ЗПД ко ји се од но си на дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу 
за кон са др жи са мо не ко ли ко од ред би ко је се ди рект но од но се на по ве ћа ње 

16 У ве зи са оба ве за ма вр ше ња до дат них упла та у дру штво с огра ни че ном од го вор-
но шћу ви де ти оп шир ни је код Сте ван Шо го ров, „Прав не прет по став ке зах те ва дру штва за 
до дат ну (до пун ску) упла ту“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 2/2011, 7-16.

17 Вид. ЗПД, чл. 46, ст. 3 и чл. 60.
18 Hol ger Fle ischer, Münche ner Kom men tar zum Ge setz be tref fend die Ges sel schaf ten mit 

beschränker Haf tung – GmbHG, München 2011, 129.
19 У ве зи са бит ним елем нти ма осни вач ког ак та вид. ЗПД, чл. 141.
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основ ног ка пи та ла дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу.20 По сту пак по ве-
ћа ња основ ног ка пи та ла за по чи ње до но ше њем од лу ке скуп шти не о по ве ћа-
њу основ ног ка пи та ла. Иа ко је оп шта нор ма о де ло кру гу скуп шти не дру штва 
с огра ни че ном од го вор но шћу дис по зи тив ног ка рак те ра: „Ако осни вач ким 
ак том ни је дру га чи је уре ђе но, скуп шти на: 5) од лу чу је о по ве ћа њу и сма ње њу 
основ ног ка пи та ла дру штва, као и о сва кој еми си ји хар ти ја од вред но сти”21, 
од лу ка о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла је у ис кљу чи вом де ло кру гу скуп шти не 
дру штва. На и ме, у де лу о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла, ја сно је пред ви ђе но 
да од лу ку о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла до но си скуп шти на дру штва с огра-
ни че ном од го вор но шћу.22 Код дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу не по-
сто ји мо гућ ност да ова од лу ка бу де пре не та у де ло круг дру гог ор га на дру штва 
(ди рек то ра, од бо ра ди рек то ра, над зор ног од бо ра).23 У слу ча ју јед но чла ног 
дру штва од лу ку у функ ци ји скуп шти не до но си је ди ни члан дру штва.24 При-
ли ком до но ше ња од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла скуп шти на од лу чу је 
ве ћи ном од две тре ћи не од укуп ног бро ја гла со ва свих чла но ва дру штва с 
огра ни че ном од го вор но шћу.25 Осни вач ким ак том мо же се пред ви де ти и дру-
га ве ћи на за до но ше ње ове од лу ке, али не ма ња од обич не ве ћи не од укуп ног 
бро ја гла со ва чла но ва дру штва ко ји има ју пра во гла са по том пи та њу.26

2.3. Са др жи на од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла  
но вим уло зи ма

2.3.1. Од ре ђи ва ње оба ве зне са др жи не у ЗПД

У ве зи са оста лим пра ви ли ма ко ја се од но се на по ве ћа ње основ ног ка-
пи та ла дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу утвр ђе на је сход на при ме на 
од ред би о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла ак ци о нар ског дру штва. След стве но 
то ме, са др жи на од лу ке при ла го ђе на је пр вен стве но овом по ступ ку код ак-
ци о нар ских дру шта ва. Ово ни је нај бо ља за кон ска тех ни ка за уре ђе ње ова-
квог ва жног по ступ ка, јер у прак си зах те ва пра ви лан ода бир од ред би ко је 
се мо гу при ме ни ти на по ве ћа ње основ ног ка пи та ла дру штва с огра ни че ном 
од го во р но шћу. Из тог раз ло га те шко је утвр ди ти оба ве зну са др жи ну од лу ке 
о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла код ове вр сте дру штва.

20 Вид. ЗПД, чл. 146-147.
21 Вид ЗПД, чл. 200, ст. 1.
22 Вид. ЗПД, чл. 146, ст. 2.
23 Не пред ви ђа се мо гућ ност да као у слу ча ју ак ци о нар ског дру штва, од бор ди рек то-

ра или над зор ни од бор до не су од лу ку о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла на осно ву тзв. одо бре-
ног ка пи та ла и одо бре них ак ци ја. Вид. ЗПД, чл. 313.

24 Вид. ЗПД, чл. 196, ст. 4.
25 Вид ЗПД, чл. 211, ст. 2 
26 Вид ЗПД, чл. 211, ст. 4.
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Пре ма ЗПД од лу ка о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма са-
др жи на ро чи то из нос по ве ћа ња основ ног ка пи та ла.27 Из нос мо ра би ти од-
ре ђен у ди на ри ма. Из нос не мо же би ти са мо од ре див, већ мо ра би ти од ре ђен 
у фик сном из но су.28 Не сум њи во је да је реч о мак си мал ном из но су же ље ног 
по ве ћа ња пре ко ко га ни је до пу ште но ре ги стр о ва ти но ву ви си ну основ ног 
ка пи та ла. Ова од лу ка сва ка ко би тре ба ло да са др жи гор њу гра ни цу тј. мак
си ма лан из нос по ве ћа ња основ ног ка пи та ла. У тре нут ку до но ше ња од-
лу ке, ме ђу тим, не мо же се са си гур но шћу ре ћи да ће по ве ћа ње у том оби му 
за и ста би ти из вр ше но. Је ди но је си гур но да по ве ћа ње ко је се за сни ва на тој 
од лу ци не мо же би ти ве ће од на ве де ног из но са. Ово из раз ло га што се од-
лу ком о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла из ра жа ва во ља дру штва за из вр ше њем 
по ве ћа ња основ ног ка пи та ла дру штва у том оби му. Од лу ка о по ве ћа њу 
основ ног ка пи та ла је са мо ини ци јал ни (при прем ни) акт ко ји пред ста вља 
са мо из ра жа ва ње во ље дру штва, па је у тре нут ку до но ше ња од лу ке не из ве-
сно да ли ће до по ве ћа ња у том оби му уоп ште и до ћи. 

На да ље, од лу ка, мо же али не мо ра да са др жи ми ни ма лан праг (из нос) 
до ко јег ће дру штво спр о ве де но по ве ћа ње основ ног ка пи та ла сма тра ти успе-
лим. Ми ни ма лан праг успе шно сти еми си је ак ци ја ко ји се на во ди као бит ни 
еле мент од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма би тан је еле-
мент од лу ке ис кљу чи во код ак ци о нар ских дру шта ва.29

Да ље, пре ма ЗПД од лу ка о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма 
са др жи на ро чи то и на чин по ве ћа ња основ ног ка пи та ла. Ка да је реч о дру-
штву с огра ни че ном од го во р но шћу од ре ђи ва ње по себ ног на чи на у окви ру 
од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма има зна ча ја са мо са 
ста но ви шта вр сте уло га ко јим се вр ши по ве ћа ње основ ног ка пи та ла. У том 
сми слу мо гу ће је по ве ћа ње основ ног ка пи та ла нов ча ним, и или не нов ча ним 
уло зи ма. По ве ћа ње основ ног ка пи та ла не нов ча ним уло гом до дат но ути че 
на са др жи ну од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла о че му ће ви ше ре чи 
би ти на од го ва ра ју ћем ме сту. До дат но од ре ђи ва ње на чи на по ве ћа ња основ-
ног ка пи та ла но вим уло зи ма код дру штва с огра ни че ном од го во р но шћу је 
без зна ча ја.30 

27 Вид. ЗПД, чл. 296, ст. 1, т. 1.
28 Max Gel lis (Hrsg.), Kom men tar zum GmbH-Ge setz, 6. Au fla ge, Wi en 2006, 303.
29 Вид. ЗПД, чл. 296, ст. 1, тач. 2.
30 У слу ча ју по ве ћа ња основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма код ак ци о нар ских дру шта-

ва по треб но је од ре ди ти и да ли се по ве ћа ње основ ног ка пи та ла вр ши из да ва њем но вих 
ак ци ја или по ве ћа њем но ми нал не вред но сти по сто је ћих ак ци ја. Та ко ђе, код ак ци о нар ских 
дру шта ва из да ва ње но вих ак ци ја мо же се спр о ве сти јав ном по ну дом или по ну дом ко ја ни је 
јав на. Уде ли дру штва с огра ни че ном од го во р но шћу ни су хар ти је од вред но сти, не мо гу се 
сти ца ти, ни ти се њи ма мо же рас по ла га ти упу ћи ва њем јав не по ну де у сми слу за ко на ко јим 
се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла. Вид. ЗПД, чл. 150, ст. 1 и 2.
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Пре ма ЗПД, оба ве зан део са др жи не од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи-
та ла је и рок за спр о во ђе ње од лу ке.31 ЗПД пред ви ђа да се од лу ка о по ве ћа-
њу основ ног ка пи та ла ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји у 
ро ку од шест ме се ци од да на до но ше ња.32 У су прот ном, од лу ка ко ја ни је 
ре ги стр о ва на у том ро ку ни шта ва је.33 Евен ту ал на ре ги стра ци ја од лу ке не 
кон ва ли ди ра ње ну ни шта вост.34 Ипак, то је са мо крај њи рок за ре ги стра-
ци ју од лу ке, а не рок за спро во ђе ње по ве ћа ња основ ног ка пи та ла. Ре ги стра-
ци ја од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла има, за раз ли ку од ре ги стра ци је 
по ве ћа ња основ ног ка пи та ла, са мо при прем ни ка рак тер.35 Спор но је, ме ђу-
тим, шта се под ра зу ме ва под ро ком за спро во ђе ње од лу ке. Ја сно је да ни је 
реч ни о ро ку за упла ту од но сно уно ше ње уло га. На и ме, нов ча ни и не нов-
ча ни улог при ли ком по ве ћа ња основ ног ка пи та ла мо ра се упла ти ти, од но сно 
уне ти у ро ку од ре ђе ном у од лу ци о по ве ћа њу ка пи та ла, с тим да се тај рок 
ра чу на од да на до но ше ња од лу ке о по ве ћа њу ка пи та ла и не мо же би ти ду жи 
од 5 го ди на.36 

Ин тен ци ја за ко но дав ца је, ве ро ват но, би ла да огра ни чи рок за спо ро-
во ђе ње од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла у сми слу пре у зи ма ња оба ве зе 
упи са но вих уло га (уде ла) пу тем да ва ња из ја ве о упи су. Што се ти че ре ги-
стра ци је про ме не по да та ка о ви си ни основ ног ка пи та ла у Аген ци ји за при-
вред не ре ги стре (да ље у тек сту: АПР) дру штво је ду жно да јед ном го ди шње, 
уз ре ги стра ци ју го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја у скла ду са за ко ном 
ко ји уре ђу је ра чу но вод ство и ре ви зи ју, ре ги стру је ви си ну основ ног ка пи та-
ла ако је у прет ход ној по слов ној го ди ни до шло до про ме не основ ног ка пи-
та ла, у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји.37 Из ово га про ис ти че да се рок за 
спр о во ђе ње тј. ре ги стра ци ју по ве ћа ња основ ног ка пи та ла не мо же од ре ди ти 
та ко да па да на кон 30. ју на на ред не по слов не го ди не до ка да се нај ка сни је 
пре да је го ди шњи фи нан сиј ски из ве штај ра ди ре ги стра ци је и об ја вљи ва ња 
за прет ход ну по слов ну го ди ну.38 Ипак, по ста вља се пи та ње прав не суд би-
не по ве ћа ња основ ног ка пи та ла ко је се не ре ги стру је у на ве де ном ро ку. 

Као што је већ ис так ну то, по ве ћа ње основ ног ка пи та ла не нов ча ним 
уло гом до дат но ути че на са др жи ну од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла. 
Уко ли ко се основ ни ка пи тал по ве ћа ва не нов ча ним уло зи ма од лу ка оба ве зно 
са др жи: 1) пред мет (ствар) или пра во ко је дру штво сти че и про це ну ње го ве 

31 Вид. ЗПД, чл. 296, ст. 1, тач. 3.
32 Вид ЗПД, чл. 294, ст. 2.
33 Вид ЗПД, чл. 294, ст. 3.
34 Зо ран Ар сић, Вла ди мир Ма р јан ски, Пра во при вред них дру шта ва, дру го из ме ње но 

и до пу ње но из да ње, Но ви Сад, 2015, 303.
35 Исто.
36 Вид. ЗПД, чл. 46, ст. 2, т. 2.
37 ЗПД, чл. 149, ст. 2.
38 Вид. За кон о ра чу но вод ству, „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/2013, чл. 33, ст. 1.
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вред но сти; 2) име и дру ге по дат ке о ли цу ко је уно си не нов ча ни улог.39 Про-
це на вред но сти не нов ча ног уло га вр ши се у скла ду са чла ном 51 ЗПД. 

Оста ли еле мен ти ко ји су про пи са ни у од ред би о са др жи ни од лу ке о 
по ве ћа њу основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма, као што су бит ни еле мен ти 
ак ци ја или озна ка бан ке код ко је се вр ши упла та ак ци ја ре ле вант ни су са мо 
за по ве ћа ње основ ног ка пи та ла ак ци о нар ског дру штва.40

2.3.2. Од ре ђи ва ње дру гих еле ме на та у за ви сно сти од при ро де од лу ке

Већ је ис так ну то да утвр ђи ва ње сход не при ме не од ред би ЗПД о по ве ћа-
њу основ ног ка пи та ла ак ци о нар ског дру штва на по ве ћа ње основ ног ка пи-
та ла дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу не пред ста вља нај бо ље ре ше ње. 
За то је спор но да ли у скла ду са по себ ном при ро дом по ве ћа ња основ ног 
ка пи та ла код дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу од лу ка о по ве ћа њу мо ра 
да са др жи још не ке еле мен те.

У упо ред ном пра ву, по ред од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла, по-
ми ње се и по себ на од лу ка ко јом по сто је ћи чла но ви да ју са гла сност ко ме ће 
и у ком оби му но ви уло зи би ти по ну ђе ни (нем. Zu las sung sbeschluss).41 Нео-
п ход ност јед не та кве од лу ке је спор на и за ви си од то га да ли је пра во пре чег 
упи са уде ла ис кљу че но.42

С об зи ром на то да уде ли дру штва с огра ни че ном од го во р но шћу ни су 
хар ти је од вред но сти, те да се не мо гу сти ца ти, ни ти се њи ма мо же рас по-
ла га ти упу ћи ва њем јав не по ну де у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је тр жи ште 
ка пи та ла43, по ста вља се пи та ње да ли је нео п ход но у од лу ци утвр ди ти круг 
ли ца – по тен ци јал них упи сни ка (уче сни ка) у по ступ ку по ве ћа ња основ ног 
ка пи та ла. Чла но ви дру штва има ју пра во пре чег упи са уде ла при ли ком по-
ве ћа ња основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма у сра зме ри са сво јим уде ли ма, 
осим ако је осни вач ким ак том дру га чи је од ре ђе но.44 Уко ли ко пра во при о-
ри тет ног упи са ни је у пот пу но сти или ба рем де ли мич но ис кљу че но, круг 
по тен ци јал них упи сни ка огра ни ча ва се на по сто је ће чла но ве дру штва. И 
чла но ви дру штва ко ји ни су гла са ли за до но ше ње од лу ке о по ве ћа њу основ-
ног ка пи та ла има ју пра во да уче ству ју у по ступ ку по ве ћа ња основ ног ка пи-
та ла. Исто та ко, чла но ви ко ји су гла са ли за до но ше ње од лу ке о по ве ћа њу 
основ ног ка пи та ла мо гу да се „пре до ми сле“ и да не упи шу но ве уло ге, јер они 
сво ју лич ну во љу, тек тре ба да из ра зе пу тем из ја ве о упи су.

39 Вид ЗПД, чл. 296, ст. 3.
40 Вид ЗПД, чл. 296, ст. 1.
41 Welf Müller, Burg hard Hen se (hrsg.), 287.
42 Исто.
43 Вид. ЗПД, чл. 150.
44 ЗПД, чл. 146, ст. 3.

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2017



762

Др Вла ди мир Ж. Мар јан ски, Одлука о повећању основног капитала друштва... (стр. 753–766)

У ве зи са пра вом пре чег упи са ни је утвр ђе на сход на при ме на од ред би 
о пра ву при о ри тет ног упи са ак ци ја из но ве еми си је ко је се при ме њу ју код 
ак ци о нар ских дру шта ва. Пред ви ђе на је са мо сход на при ме на од ред би о по-
ве ћа њу основ ног ка пи та ла, а нор ме о пра во пре чег упи са са др жа не су у 
де лу за ко на ко ји ре гу ли ше „Од нос дру штва и ак ци о на ра“.45 

Уко ли ко је пра во при о ри тет ног упи са ба рем де ли мич но ис кљу че но у 
круг по тен ци јал них упи сни ка мо гу ући и тре ћа ли ца. У том слу ча ју, сма-
тра мо да је нео п ход но да од лу ка са др жи круг по тен ци јал них упи сни ка јер 
код дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу ни је до пу ште на јав на по ну да 
уде ла ко ја би би ла усме ре на на нео д ре ђен круг по тен ци јал них упи сни ка 

Већ је по ме ну то да у слу ча ју по ве ћа ња основ ног ка пи та ла не нов ча ним 
уло зи ма од лу ка тре ба да са др жи и име и дру ге по дат ке о ли цу ко је уно си 
не нов ча ни улог.46

Уко ли ко од лу ка са др жи на зна че ње ли ца и ви си ну уло га ко ји ће по сто-
је ћим чла но ви ма или тре ћим ли ци ма би ти по ну ђе ни ра ди упи са, са др жи на 
упи сног уго во ра мо ра би ти у скла ду са од лу ком о по ве ћа њу основ ног ка пи-
та ла. Са мо у том слу ча ју би се од лу ка о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла мо гла 
ква ли фи ко ва ти као по ну да по сто је ћим чла но ви ма и, или дру гим ли ци ма да 
уче ству ју у по ступ ку по ве ћа ња основ ног ка пи та ла.

2.3.3. Зах те ви ре ги стра то ра (АПР) у ве зи са  
са др жи ном од лу ке 

У до ма ћој прак си, ва жну уло гу у при ме ни нор ми ЗПД има ре ги стра тор 
(АПР). Ра ди по мо ћи при вред ним су бјек ти ма ре ги стра тор об ја вљу је при ме-
ре ака та ко ји се под но се ра ди ре ги стра ци је про ме не по да та ка. У том сми слу 
на web стра ни ци АПР по сто ји и при мер са др жи не од лу ке о по ве ћа њу основ-
ног ка пи та ла.47 Из при ме ра од лу ке про ис ти че да ре ги стра тор од лу ку о 
по ве ћа њу основ ног ка пи та ла не тре ти ра са мо као ини ци јал ни – при прем ни 
акт за спро во ђе ње по ступ ка по ве ћа ња основ ног ка пи та ла, већ акт на осно ву 
ко јег се у пот пу но сти спро во ди и од ре ђу је про ме на по да та ка у ве зи са ви си-
ном основ ног ка пи та ла. То ја сно про ис ти че из при ме ра сар жи не од лу ке. 
Пре ма ње му ре ги стра тор од под но си о ца ре ги стра ци о не при ја ве зах те ва да 
већ у од лу ци о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла утвр ди сле де ће еле мен те од лу-
ке: 1. уку пан (тре нут но) ре ги стро ва ни основ ни ка пи тал дру штва; 2. из нос 
по ве ћа ња основ ног ка пи та ла дру штва; 3) основ (на чин) по ве ћа ња; 4) уку пан 
из нос основ ног (не/нов ча ног) ка пи та ла дру штва на кон по ве ћа ња; 5) вред ност 

45 Вид. ЗПД, чл. 269-280.
46 Вид. ЗПД, чл. 296, ст. 3.
47 http://www.apr.gov.rs/Lin kClick.aspx?fi le tic ket=WpDXKI UX-yE%3D&ta bid=624&por-

ta lid=3&mid =1664. (web стра ни ца по се ће на: 29.11.2017.)
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упи са них, упла ће них и уне тих уло га по чла но ви ма дру штва48 и 6) про цен-
ту ал ну вред ност уде ла сва ког чла на на кон по ве ћа ња основ ног ка пи та ла.

Ова кав зах тев ре ги стра то ра у су прот но сти је са прав ном при ро дом од-
лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла. Скуп штин ском од лу ком вр ши се фор-
ми ра ње и из ра жа ва ње во ље ор га на (скуп шти не), ко ју дру штво сма тра сво јом. 
Скуп шти на је ор ган дру штва и ње на од лу ка прав но пред ста вља во љу дру-
штва да спро ве де по ве ћа ње основ ног ка пи та ла. У том сми слу од лу ка о по-
ве ћа њу основ ног ка пи та ла је са мо ини ци јал ни (при прем ни акт) у по ступ ку 
по ве ћа ња основ ног ка пи та ла но вим уло зи ма и мо же пред ста вља ти „нај ви ше” 
по ну ду по сто је ћим чла но ви ма и, или дру гим ли ци ма да уче ству ју у по ступ-
ку по ве ћа ња основ ног ка пи та ла. Она се мо же ква ли фи ко ва ти као по ну да 
са мо уко ли ко са др жи све бит не еле мен те бу ду ћег упи сног уго во ра (уку пан 
из нос по ве ћа ња, на зна че ње упи сни ка, вр сту и вред ност уло га сва ког од по-
тен ци јал них упи сни ка и про це нат вред но сти уде ла ко ји ће упи сни ци по се-
до ва ти на кон по ве ћа ња основ ног ка пи та ла). Јед но гла сно до но ше ње од лу ке, 
та ко ђе, не ме ња, при ро ду од лу ке као јед но стра не из ја ве во ље дру штва. Да-
кле, нео п ход но је да чла но ви и, или дру га ли ца на аде ква тан на чин да ју 
са гла сност тј. да из ра зе сво ју во љу да уче ству ју у по ступ ку по ве ћа ња основ-
ног ка пи та ла упла том и, или уно ше њем уло га.

Ова кво схва та ње ре ги стра то ра у ве зи са при ро дом од лу ке о по ве ћа њу 
основ ног ка пи та ла ни је са мо те о риј ски не ис прав но, већ у прак си мо же да 
иза зо ве вр ло озбиљ не по сле ди це. На и ме, у тре нут ку до но ше ња од лу ке не-
из ве сно је ви ше ства ри. Пр во, не из ве сно је да ли ће и у ком оби му до ћи до 
по ве ћа ња основ ног ка пи та ла. Је ди но је си гур но да по ве ћа ње не мо же ићи 
из над укуп ног из но са по ве ћа ња пред ви ђе ног од лу ком. Дру го, не из ве сно је 
и ко ли ка ће би ти вред ност уло га и про цен ту ал на вред ност уде ла чла но ва 
на кон по ве ћа ња. Од лу ком се фор ми ра ис кљу чи во во ља дру штва, а не лич на 
во ља чла но ва. Уко ли ко би се при хва тио су про тан став да се њо ме ко нач но 
од ре ђу је вр ста, вред ност уло га и про цен ту ал на вред ност уде ла чла но ва на-
кон по ве ћа ња, то би отво ри ло вра та ве о ма опа сној мо гућ но сти да се чла но-
ви ма на мет не оба ве за упла те од но сно уно ше ња до дат них уло га.49 Та квим 
схва та њем при ро де скуп шти не од лу ке од стра не ре ги стра то ра, ства ра се 
мо гућ ност на ме та ња оба ве зе чла но ви ма ко ји су гла са ли про тив скуп штин-
ске од лу ке.50 На ме та ње оба ве зе чла но ви ма је у су прот но сти са на че лом 

48 Ин те ре сант но је да се ов де већ го во ри о про шлом вре ме ну: „вред ност упи са них, 
упла ће них и уне тих уло га“. 

49 Ви де ти ви ше о то ме у окви ру из ла га ња о прав ном ка рак те ру од лу ке.
50 При ли ком до но ше ња од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла скуп шти на од лу чу је 

ве ћи ном од две тре ћи не од укуп ног бро ја гла со ва свих чла но ва дру штва с огра ни че ном 
од го вор но шћу (вид. ЗПД, чл. 211, ст. 2.) Осни вач ким ак том мо же се пред ви де ти и дру га 
ве ћи на за до но ше ње ове од лу ке, али не ма ња од обич не ве ћи не од укуп ног бро ја гла со ва 
чла но ва дру штва ко ји има ју пра во гла са по том пи та њу (Вид ЗПД, чл. 211, ст. 4.).
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ау то но ми је во ље као основ ном прин ци пу уго вор ног пра ва и исто вре ме но је 
су прот но ду ху ЗПД. Уо ста лом и ЗПД пред ви ђа да чла но ви дру штва има ју 
пра во пре чег упи са уде ла при ли ком по ве ћа ња основ ног ка пи та ла но вим 
уло зи ма у сра зме ри са сво јим уде ли ма, осим ако је осни вач ким ак том дру-
га чи је од ре ђе но.51 Да кле, чла но ви има ју пра во ко је мо гу али не мо ра ју ре а-
ли зо ва ти, а не оба ве зу обла те од но сно уно ше ња уло га ра ди упи са уде ла. 

Ка ко би се из бе гла мо гућ ност на ме та ња оба ве зе дру гим ли ци ма, у слу-
ча ју по ве ћа ња основ ног ка пи та ла уз уче шће но вог чла на (чла на ко ји при сту па 
дру штву), ре ги стра тор по ред од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла зах те ва 
и да се за кљу чи „Уго вор о при сту па њу чла на и по ве ћа њу основ ног ка пи та ла 
но вим уло гом“. Овај уго вор тре ба да бу де у скла ду са прет ход но до не том 
од лу ком о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла. То је у су шти ни упи сни уго вор 
(уго вор о ула га њу у дру штво).

Сма тра мо да би из ја ва о упи су, за јед но са ли стом упи сни ка тре ба ло да 
бу де оба ве зан део до ку мен та ци је ко ји се под но си ра ди ре ги стра ци је по ве-
ћа ња основ ног ка пи та ла, не са мо у слу ча ју по ве ћа ња основ ног ка пи та ла 
при сту па њем но вог чла на дру штва, не го и у слу ча ју по ве ћа ња основ ног 
ка пи та ла уло гом по сто је ћих чла но ва. Ти ме би се омо гу ћи ло да по сто је ћи 
чла но ви та ко ђе из ра зе лич ну во љу за пре у зи ма ње оба ве зе упла те од но сно 
уно ше ња уло га уло га у по ступ ку по ве ћа ња основ ног ка пи та ла но вим уло-
зи ма, без мо гућ но сти да им се на мет не оба ве за упла те од но сно уно ше ња 
но вог уло га. Већ је на ве де но да од лу ка скуп шти не о по ве ћа њу основ ног 
ка пи та ла, чак и ка да је до не та јед но гла сно у су шти ни пред ста вља са мо из-
ра жа ва ње во ље дру штва да се из вр ши по ве ћа ње основ ног ка пи та ла. Из ја ва 
о упи су усме ре на је ка сти ца њу члан ства (но вог чла на) или про ши ре њу члан-
ских пра ва по сто је ћих чла но ва (уко ли ко се на кон по ве ћа ња по ве ћа ва про-
цен ту ал на вред ност уде ла по сто је ћег чла на уве ћа ва). 

Упи сни уго вор из ме ђу упи сни ка и дру штва на ста је на осно ву упи сне из-
ја ве упи сни ка и ко ре спон ди ра ју ће из ја ве во ље дру штва.52 У упо ред ном пра ву 
се ко ре спон ди ра ју ћом во љом дру штва сма тра при ја ва за ре ги стра ци ју по ве ћа-
ња основ ног ка пи та ла чи је при ло ге, по ред од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи-
та ла чи не ли ста упи сни ка и из ја ве о упи су сва ког по је ди ног чла на. Ова кав 
при ступ се за сни ва на то ме да се основ ни ка пи тал сма тра по ве ћа ним ре ги стра-
ци јом по ве ћа ња основ ног ка пи та ла. Прав ну по сле ди цу пред ста вља на ста нак 
члан ског пра ва. Упи сник по ста је члан дру штва са свим пра ви ма и оба ве за ма.53

У при ме ру „Уго во ра о при сту па њу чла на и по ве ћа њу основ ног ка пи та ла 
но вим уло гом“ ко ји се на во ди на web стра ни ци АПР, по гре шно се, ме ђу тим, 

51 Вид. ЗПД, 146, ст. 3.
52 Da niel Hu nec ke, Der Ze ic hnun gsvr trag, Tübin gen 2011, 114.
53 Зо ран Ар сић, „Упис ак ци ја и упи сни уго вор”, Пра во и при вре да, ча со пис за при-

вред но прав ну те о ри ју и прак су, бр. 4-6/2016, 45.
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од ре ђу ју ли ца ко ја тре ба да при сту пе за кљу че њу овог уго во ра. Уме сто да се 
као уго вор не стра не од ре де при вред но дру штво, у ко јем тре ба да до ђе до 
по ве ћа ња основ ног ка пи та ла, и упи сник – но ви члан ко ји при сту па дру штву, 
као уго вор не стра не од ре ђу ју се по сто је ћи члан/чла но ви, као пре но си о ци 
уде ла, и ли це ко је при сту па дру штву, као сти ца лац уде ла. Ова кво од ре ђе ње 
уго вор них стра на је не ис прав но. На и ме, сти ца ње уде ла у по ступ ку по ве ћа-
ња основ ног ка пи та ла дру штва је ори ги не ран вид сти ца ња. Удео но вог чла-
на на ста је у тре нут ку ре ги стра ци је по ве ћа ња основ ног ка пи та ла и но ви члан 
га сти че ори ги нер ним, а не де ри ва тив ним пу тем тј. пре но сом – сти ца њем 
уде ла од по сто је ћег чла на дру штва. Исти на, про це нат уде ла „ста рих“ чла-
но ва сма њу је се, али не као по сле ди ца пре но са од ре ђе ног про цен та (де ла) 
њи хо вог уде ла, већ као по сле ди ца спро ве де ног по ступ ка по ве ћа ња основ ног 
ка пи та ла уз уче шће но вог чла на ко ји је на тај на чин при сту пио дру штву. 

Ни је, ме ђу тим, ова кво од ре ђи ва ње уго вор них стра на са мо те о риј ски 
не ис прав но. Та кво ре ше ње мо же да иза зо ве и прак тич не про бле ме. На и ме, 
услед ова квог од ре ђе ња уго вор них стра на, мо же се де си ти да тзв. ма њин ски 
чла но ви, ко ји су ина че би ли про тив од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла, 
од би ју да за кљу че уго вор о при сту па њу чла на и по ве ћа њу основ ног ка пи та-
ла но вим уло гом са чла ном ко ји при сту па дру штву. Ти ме се отва ра мо гућ ност 
да они, упр кос чи ње ни ци што је во ља дру штва за по ве ћа њем основ ног ка-
пи та ла у од лу ци већ из ра же на, прак тич но спре че ње но спро во ђе ње. Са гла-
сност свих чла но ва дру штва за при сту па ње но вог чла на свој стве но је дру-
штви ма ли ца54, а су прот но при ро ди дру шта ва ка пи та ла, у ко је спа да и 
дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу. Ре ги стра тор ова квим од ре ђе њем 
уго вор них стра на код упи сног уго во ра („Уго вор о при сту па њу чла на и по-
ве ћа њу основ ног ка пи та ла но вим уло гом“) у прав ним си стем уво ди вр ло 
опа сног „прав ног му тан та“ ко ји те жи да дру штво с огра ни че ном од го вор-
но шћу у овом сег мен ту из јед на чи са ор тач ким дру штвом.

Ни је ов де, ме ђу тим, је ди на од го вор ност на ре ги стра то ру. Ре ги стра тор 
је успе шно пре по знао да је ба рем у слу ча ју при сту па ња но вог чла на нео п-
ход но да ли це ко је при сту па из ра зи са гла сност за пре у зи ма њем оба ве зе 
упла те од но сно уно ше ња уло га и сти ца њем уде ла – члан ства у дру штву. 
Нај ве ћа од го вор ност је на за ко но пи сцу ко ји је ову ма те ри ју про пу стио да 
уре ди. На осно ву уви да у тре нут но при пре мљен на црт из ме на и до пу на За-
ко на о при вред ним дру штви ма55, до ла зи се до за кључ ка да ре гу ла ти ва о 
по ве ћа њу основ ног ка пи та ла дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу у ве зи 
са су штин ским пи та њи ма и да ље оста је не до ре че на.

54 Вид. ЗПД, чл. 99, ст. 1.
55 http://www.pa ra graf.rs /na cr ti_i_pred lo zi/180917-na crt_za ko na_o_iz me na ma_i_do pu na-

ma_za ko na_o_pri vred nim_dru stvi ma.html (web стра ни ца по се ће на: 11.12.2017).
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The Re so lu tion on In cre a se of the Sha re Ca pi tal thro ugh  
New Con tri bu ti ons in Li mi ted Li a bi lity Com pany 

Ab stract: The re so lu tion on in cre a se of the sha re ca pi tal is ex pres sed by the 
will of the com pany for the exe cu ti on of the in cre a se in the sha re ca pi tal. By a 
ge ne ral me e ting de ci sion, the for ma tion and ex pres si on of the will of the bo di es 
(the ge ne ral me e ting) is car ried out, which the Com pany con si ders to be its own. 
The Ge ne ral me e ting is a body of a com pany and its de ci sion le gally re pre sents 
the will of the com pany to con duct an in cre a se in the sha re ca pi tal. In that sen se, 
the de ci sion on in cre a sing the sha re ca pi tal is only an ini tial (pre pa ra tory act). 
It is the re fo re only a uni la te ral sta te ment of the will of a com pany that is di rec ted 
at exi sting mem bers or third par ti es to par ti ci pa te in the pro ce du re for in cre a sing 
the sha re ca pi tal to ta ke over the sha re. In the part of the Ser bian Law on com-
pa ni es that re la tes to li mi ted li a bi lity com pa ni es, the law con ta ins only a few 
pro vi si ons that di rectly re la te to the in cre a se in the sha re ca pi tal of a li mi ted li-
a bi lity com pany. Re gar ding ot her ru les re la ted to the in cre a se in the sha re ca pi-
tal of a li mi ted li a bi lity com pany, a cor re spon ding ap pli ca tion of the pro vi si ons 
on the in cre a se in the sha re ca pi tal of a jo int stock com pany has been esta blis hed. 
Con se qu ently, the con tent of the de ci sion was adap ted pri ma rily to this pro ce du-
re in jo int stock com pa ni es. This is not the best le gal tec hni que for ar ran ging this 
im por tant pro ce du re, be ca u se in prac ti ce it re qu i res a pro per se lec tion of pro vi si ons 
that can be ap plied to in cre a se the co re ca pi tal of a li mi ted li a bi lity com pany.

Keywords: re so lu tion of the ge ne ral me e ting, sha re ca pi tal, in cre a se of sha re 
ca pi tal thro ugh new con tri bu ti ons, subscrip tion of sha res. 
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