
Pravnici odgovaraju                                      NSJ§ 
 

1 
 

 
 

РАЗЛОЗИ НИШТАВОСТИ  

ОСНИВАЧКОГ АКТА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 
 

Питање: Који разлози доводе до ништавости оснивачког акта привредног друштва и 

ко утврђује  постојање ништавости? 

 

Одговор: Разлози ништавости оснивачког акта привредног друштва прописани су 

одредбом члана 13. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 

36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18). 

Према наведеној законској одредби, оснивачки акт друштва је ништав у следећим 

случајевима: 

1) ако нема форму прописану законом; 

2) ако је делатност друштва која се наводи у оснивачком акту супротна 

принудним прописима или јавном поретку; 

3) ако не садржи одредбе о пословном имену друштва, улозима чланова, 

износу основног капитала или претежној делатности друштва; 

4) ако су сви потписници у тренутку закључења оснивачког акта били 

правно или пословно неспособни. 

Наведени разлози ништавости оснивачког акта привредног друштва прописани су на 

императиван начин. Осим из тих разлога, оснивачки акт привредног друштва не може се 

огласити ништавим ни по ком другом основу. 

Поступак за утврђивање ништавости осничаког акта привредног друштва уређен је 

одредбама члана 14. Закона о привредним друштвима. Поменуту ништавост утврђује 

надлежни суд. Ако се разлог ништавости не отклони до закључења главне расправе, суд 

пресудом утврђује ништавост оснивачког акта. Уколико је привредно друштво 

регистраовано, пресуду којом се утврђује ништавост оснивачког акта друштва суд по 

њеној правноснажности доставља регистрау привредних субјеката, ради њене регистрације 

и покретање поступка принудне ликвидације друштва. 

Ништавост оснивачког акта привредног друштва нема дејство на правне послове 

друштва са савесним трећим лицима. У вези с тим, командитори, чланови друштва са 

ограниченом одговорношћу и акционари дужни су да уплате, односно унесу уписани 

капитал и изврше друге обавезе преузете према друштву, у мери у којој је то потребно 

ради измирења обавеза друштва према савесним трећим лицима. С друге стране, такву 

обавезу немају ортаци и комплементари, јер они одговарају солидарно и неограничено 

(дакле целокупном својом имовином) за обавезе друштва  према савесним трећим лицима. 

 

 

 

 

 


