
УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ 

 

 

Поштоване колегинице и колеге, 

пријатељи Мајских сусрета правника у привреди, 

Мајски сурети правника у привреди, захваљујући пре свега Вашој подршци и поверењу, у 

организацији Удружења правника у привреди Србије, и ове године су са Вама, ДВАДЕСЕТ ОСМИ ПУТ. Овога 

пута тема је ПРИВРЕДА И ПРИВРЕДНА ДРУШТВА.  

Последњих тридесетак година, упоредо са процесима приватизације, Србија настоји да створи нови 

привредноправни оквир, пре свега кроз основну привредну ћелију – привредно друштво. За то време 

донето је и неколико закона који се баве овом правном формом организовања, која почива на приватној 

својини и својинским правима. Тренутно је важећи Закон о привредним друштвима из 2011. године,  са 

важним изменама из 2018. године, које тек треба да провере своју сврсисходност. 

 Мајски сусрети правника у привреди, традиционалне Врњачке Бање, који се и овог пута логиком 

неуспелих приватизација и неадекватности хотелских услова премештају на Златибор – хотел „МОНА“, 

управо су посебно позвани да о овом пропису и свим његовим импликацијама проговоре језиком струке, 

професије и критичке речи. Србија коначно мора бити препозната као пријатељска земља инвестиција и 

инвеститора, земља заштите својине и својинских права, земља гаранције уговора и правне сигурности. 

Тридесет година је сасвим довољна временска дистанца да се правна струка у Србији, посвећена 

компанијској материји, сабере и оснажи. Мера присутности и критичке речи има директног одраза на 

предвидљивост примене и тумачења прописа у судској, арбитражној и пословној пракси, а тиме и на степен 

правне сигурности привредноправних субјеката. Учешће заступника теоријске речи, учешће заступника 

живота права у пракси, учешће представника релевантних законодавних и других државних институција, 

као и регулаторних и саморегулаторних организација, а посебно правника практичара, у исто време, на 

истом месту, и са истим поводом, најбоља је гаранција потребног високог нивоа расправности и радног 

исходишта. 

Мајски сусрети правника у привреди, ДВАДЕСЕТ ОСМИ, као и ранији, осим професионалног радног 

дела, јединствена су прилика и за виђење пријатеља и познаника, за стварање нових контаката и неговање 

постојећих, за размену искустава, за подсећања, за нове идеје и дружења, за сарадњу и нову животну 

енергију. 

До скорог виђења на Златибору – хотел „Мона“, 

 

 

         Ваш, 

Мирко Васиљевић, 

председник Удружења  

правника у привреди 

Србије 


