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НАДЛЕЖНОСТИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

 
Питање: Које послове обавља надзорни одбор друштва са ограниченом 

одговорношћу? 

 

Одговор: Надзорни одбор друштва са ограниченом одговорношћу има веома значајне 

надлежности. Према одредби члана 232. став 1. Закона о привредним друштвима 

(„Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/14, 83/14-др. закон, 44/18 и 95/18), надзорни одбор: 

1) одређује пословну стратегију друштва; 

2) именује и разрешава директора и остале заступнике друштва, утврђује 

накнаду за њихов рад, односно начела за утврђивање тих накнада; 

3) надзире рад директора и усваја извештаје директора; 

4) врши унутрашњи надзор над пословање друштва; 

5) врши наздор над законитошћу пословања друштва; 

6) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања 

ризицима; 

7) даје налог ревизору за испитивање годишњих финансијских извештаја 

друштва; 

8) предлаже скупштини избор ревизора и награду за његов рад; 

9) контролише предлог расподеле добити и других плаћања члановима; 

10) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у 

спору са директором. 

Наведена питања представљају изворни делокруг надзорног одбора друштва са 

ограниченом одговорношћу и не могу бити предмет друкчије уређивања на аутономној 

основи. 

У делокруг надзорног одбора друштва са ограниченом одговорношћу спада и давање 

претходне сагласности за закључивање одређених по друштво веома битних послова. У 

вези с тим, одредбом члана 232. став 2. Закона о привредним друштвима прописано је да 

овај орган, ако оснивачким актом или одлуком скупштине није друкчије одређено, даје 

поменуту сагласност за закључивање следећих послова: 

1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које друштво поседује у другим 

правним лицима; 

2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности, уколико то не спада у редовно 

пословање друштва; 

3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, давање јемставам, гаранција за  

обезбеђење за обавезе трећих лица. 

Овим није испцрпљена надлежност надзорног одбора друштва са ограниченом 

одговорношћу јер надзорни одбор врши и друге послове одређене оснивачким актом и 

одлуком скупштине друштва. Посебно треба имати у виду законску забрану из става 3. 

напред наведеног члана, којом је предвиђено да се питања из надлежности надзорног 

одбора не могу преносити на директора друштва јер би такво проширење надлежности 

надзорног одбора било неспојиво са ингеренцијама овог органа, а посебно оним које се 

односе на именовање, разрешење и надзирање рада директора. 

 


