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ПРАВО КУПЦА ДРУШТВЕНОГ КАПИТАЛА НА НАКНАДУ ШТЕТЕ 

ЗБОГ РАСКИДА УГОВОРА 
 

Да би се на правилан и законит начин одлучило о праву купца друштвеног 

капитала на накнаду штете, претходно је потребно утврдити висину средстава коју је 

купац субјекта приватизације заиста инвестирао, при чему накнаду штете може да 

представља само износ који је купац субјекта приватизације био дужан да инвестира по 

основу уговора о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције, а износ који је 

преко тога инвестира у субјект приватизације, његов купац може потраживати само од 

самог субјекта приватизације. 

 

Из образложења: 

 

Анекс III основног уговора закључен је и оверен 05. 03. 2009. године. Чланом 1. овог 

Анекса III мења се рок из члана 5.2.1. уговора тако да износи 6 месеци од дана закључења 

Анекса, као и рок из чл. 5.2.3. Уговора тако да износи 6 месеци од дана закључења Анекса а 

купац се обавезао да банкарску гаранцију за инвестирање (која важи од 20. 02. 2009. године, 

када је истицао рок од 2 године из уговора о продаји друштвеног капитала методом јавне 

аукције) продужи до 20. 09. 2009. године. 

Из Анекса III основног уговора произилази да је продужење рока од 6 месеци истицало 

05. 09. 2009. године, да је у поступку извршене контроле утврђено да нису извршене 

уговорне обавезе односно да није обезбеђен континуитет пословања тако да је дана 09. 09. 

2009. године тужени доставио правном претходнику тужиоца обавештење о стављању 

накнадног рока за испуњење уговорних обавеза (тако да је рок за накнадно испуњење 

обавеза био 23. 09. 2009. године). Обавештење о раскиду уговора тужена је доставила 

тужиоцу 03. 11. 2009. године. 

Из тога произлази да се правилност закључка првостепеног суда да је уговор раскинут 

пре истека рока не може поуздано испитати. 

На другој страни, да би се на правилан и законит начин одлучило о праву тужиоца на 

накнаду штете претходно је потребно утврдити висину средстава коју је купац субјекта 

приватизације заиста инвестирао, при чему накнаду штете може да представља само износ 

који је купац субјекта приватизације био дужан да инвестира по основу Уговора о продаји 

друштвеног капитала методом јавне аукције, а износ који је преко тога инвестиран у субјект 

приватизације, његов купац може потраживати само од самог субјекта приватизације. 

Међутим, да би се уопште одлучивало о праву на накнаду штете претходно се мора на 

јасан и недвосмислен начин утврдити да ли је раскид уговора био основан. Од утврђења те 

битне чињенице зависи и право тужиоца на накнаду штете, јер у одређеним ситуацијама – 

када из редовног тока ствари и извештаја о контроли над спровођењем обавеза предузетих 

уговором о продаји друштвеног капитала – све околности указују на чињеницу да од стране 

купца субјекта приватизације предузете обавезе из уговора неће бити испуњене, продавац 

односно Агенција за приватизацију може и пре рока на који је уговор закључен исти да 

раскине (тј. пре рока у коме је одређено спровођење обавеза предузетих од стране купца 

субјекта приватизације) 

У конкретном случају првостепени суд се није бавио утврђењем тих битних чињеница, а 

закључак који је донео из изведеног доказа читањем Анекса III на основни уговор супротан 

је стању у списима. (Решење Привредног апелационог суда, Пж. 9488/2013 од 26. марта 

2015) 
 


