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Предлог Модела закона о коморама Србије је утемељен  на члану 2 Устава 
Републике Србије:

,,Суверенос� �о�иче од �рађана који је врше референ�умом, наро�ном 
иниција�ивом и �реко својих слободно изабраних пре�с�авника.
Ни је�ан �ржавни ор�ан, �оли�ичка ор�анизација, �ру�а или �оје�инац, 
не може �рисвоји�и суверени�ет о� �рађана, ни�и ус�ос�ави�и влaс� 
мимо слобо�но изражене воље �рађана.‘‘



ИСТИНЕ И ПРАВЕ ВРЕДНОСТИ СУ ВЕЧИТЕ

ЕДУАРД ШИРЕ, француски филозоф, писац и посвећеник паметном уређењу 
државних заједница, рођен 1841, умро 1929,  написао је овај текст 1889, дакле пре 
132 године:

,,Данас је политичка моћ посвуда саграђена на недовољним темељима, јер с 
једне стране она се темељи на такозваном божанском праву краљева, које није 
ништа друго до војна сила, а с друге стране на општем праву гласа, које није ништа 
друго  до инстикт маса или неселективни разум.

Једна нација није збир неодређених вредности или сабраних цифара, она је живо 
биће сатављено од органа. Све док национални представнички ситеми не буду 
слика тог организма, од занатских комора до просветних сталежа , неће бити 
органског и разумног становништва.

Све док власници свих научних тела и свих цркава не буду седели заједно у 
највишем савету, нашим друштвима ће управљати инстикт, страст и сила, и неће 
бити друштвеног храма.‘‘

Његови ставови су тада наишли на велики отпор француске државе, цркве и 
научне заједнице. Тај отпор траје и данас, али неједнако у различитим државама. 
Највише су прихваћени и примењени у земљама ЕУ.  Углавном може се рећи да што 
је држава уређенија, то су и односи између њених органа хармоничнији.

Што се тиче Привредне коморе Србије која би  као орган  требало да буде слика 
привредног тела и да као таква буде представник и заступник интереса привреде 
према највишим органима власти, можемо слободно рећи да она не може легитимно 
да врши ту функцију јер  чланови Коморе су онемогућени  да слободно бирају своје 
представнике.
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МОДЕЛ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА СРБИЈЕ 
 
  Увод 
 

Модел закона о привредним коморамa Републике Србије треба 
посматрати као полазиште у даљем раду на доношењу новог Закона. При 
изради Модела руководили смо се становиштем већине својих чланова да 
уколико привредни субјекти у коморском систему не могу активно да учествују 
у решавању питања која су од значаја за њихово пословање коморски систем не 
испуњава основни циљ свог постојања.  

Најважнија питања у вези са својим пословањем привредни субјекти 
треба да решавају у својим струковним удружењима. Са друге стране, проблеме 
за чије разматрање су надлежне институције Републике Србије треба решити у 
сарадњи са органима у коморском систему.  

      Привредна струковна удружења не могу да врше своју основну функцију, 
да пружају стручну подршку и ефикасно заступају интересе привреде у 
регионима и Републици Србији као целини,  уколико немају статус правних 
лица и место у правном систему преко коморских органа, због седећих разлога:  

- струковна удружења привредника у својству правних лица могу 
извршавати одлуке чланова удружења; 

- не може се оспорити легалитет и легитимитет питања, иницијатива и 
предлога струковних удружења привредника као правних лица која су 
упућена институцијама Републике Србије преко коморских органа. 

Између осталог, струковна удружења привредника треба да дају одговоре 
својим члановима на следећа питања: 

-  шта производити; 
-  како производити; 
-  како се изборити за најповољнију позицију на тржишту; 
-  како планирати развој; 
- како на најбољи начин успоставити сарадњу наших привредника са 

привредницима из ЕУ и других земаља; 
Осим тога, нема сумње да без струковних удружења није могућа 

организована сарадња науке и привреде, као ни очување и развијање 
позитивних традиција. 

Закључујемо да без враћања статуса правног лица регионалним 
привредним коморама није могуће образовати струковна удружења у 
коморском систему. 

С обзиром на напред наведено, мишљење већине наших чланова је да 
садашња организација ПК Србије не може да одговори потребама привреде и 
друштва. Треба нагласити да су у постојећем систему посебно угрожени 
интереси наших чланова  који припадају категорији микро, малих и средњих 
привредних друштава и предузетника. 
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Нови закон допринео би бољем организовању предузетника, тако што 
би прописао оснивање Занатско-предузетничког удружења уместо постојећих 
општих удружења предузетника. Предузетници који буду имали пословни 
интерес да буду чланови одређених струковних удружења ступиће у чланство 
тих струковних удружења. 

Нерешен проблем је организовање регистрованих пољопривредних 
газдинстава, јер и она послују као предузетници, а изван су сваког 
институционалног организовања. Сматрамо да доношењем новог закона они 
треба да постану организован део наше привреде. 

Да бисмо истакли значај доношења Новог закона за српску привреду и 
друштво навешћемо податке о пословању сектора микро, малих и средњих 
привредних друштава и предузетника у 2020. години према АПР. У  2020. 
години 65% је учешће овог сектора у укупном профиту наше привреде,  при 
чему је у њему запослено 850.000 људи. Нема сумње да је овај сектор 
најздравији део наше привреде и да му преко коморског система треба 
обезбедити одговарајуће место у нашем правном систему, како би сви његови 
потенцијали могли да се остваре. 
    
 
01. 11. 21. 
МОДЕЛ ЗАКОНА О КОМОРСКОМ СИСТЕМУ 
 
1. ПОГЛАВЉЕ 
 
I. Уводне одредбе 
 
Члан 
Привредне коморе су интересне, пословно стручне организације привредних 
субјеката које повезује заједнички интерес у циљу усклађивања и заступања 
интереса чланова и подстицања привредних активности. 
 
Члан 
 
Привредни субјекти слободно одлучују о удруживању у струковно удружење у 
складу са класификацијом њихове делатности (начело слободног избора 
струковне организације). 
Привредни субјекти учествују у расправи и одлучивању о питањима од 
интереса за остваривање сврхе коморског система, непосредно у оквиру 
струковних удружења, односно посредно у оквиру посебних облика коморског 
организовања (начело демократске партиципације). 
Није допуштена дискриминација привредних субјеката у оквиру коморског 
система по било ком основу (начело равноправности). 
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II-Предмет закона 
Члан 
 
Овим законом уређује се оснивање и делатности привредних комора, као и 
начин организовања. 
 
Члан 
 
Привредни субјекти (правна лица и физичка лица у статусу предузетника), 
остварују своје заједничке пословне интересе у оквиру коморског система. 
 
III Регистрација 
 
Члан 
Привредне коморе се уписују у регистар привредних комора по посебном 
закону којим се уређује регистрација привредних комора. 
 
Члан  
Струковна удружења се региструју у АПР по Закону о удружењеима. 
 
IV ИДЕНТИФИКАЦИЈА 
 
Члан 
 
Привредне  коморе имају назив под којим обављају послове и ступају у правни 
саобраћај у складу са оснивачким актом, односно Статутом, уз додатак седишта 
и називе региона ,(или управног округа) који улазе у састав коморе. Назив 
коморе мора бити на српском језику и писму које је у службеној употреби у 
Републици Србији. 
Привредне коморе могу користити један или више скраћених назива, ако су ти 
називи наведени у оснивачком акту односно Статуту привредне коморе, под 
истим уловима под којим се користи и пун назив.  
Привредна комора Србије користи назив: ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ. 
Привредне коморе Аутономних покрајина Војводине и Косова користе назив:  
ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ, односно КОСОВА. 
Регионалне привредне коморе у свом називу садрже: ,,РЕГИОНАЛНА 
ПРИВРЕДНА КОМОРА‘‘ уз додатак места седишта и називе округа у њеном 
саставу. 
 
V. Чланови комора 
 
Члан 
 
1. Чланови регионалних комора  су сви привредни субјекти који обављају 
привредну делатност на територији Србије. 

2. Струковна удружења чланова коморе ,регистрована у АПР. 
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3. Земљорадничке задруге су  колективни чланови привредне коморе преко 
Задружног савеза. 

4. Чланови ПК Србије су све регионалне коморе. 

5. Коморе аутономних покрајина нису чланoви ПК Србије. 

 
Члан  
 
Регионалне привредне коморе воде евиденцију својих чланова. 
Евиденција чланова регионалних привредних комора је јавни акт  на основу 
кога се издају одговарајућа уверења и потврде које имају својство јавних 
исправа. 
 
Члан 
 
Чланови струковног удружења су регистровани привредни субјекти који се 
баве делатностима које припадају истој, односно сродној групи делатности, у 
складу са прописом који уређује класификацију делатности. 
Привредни субјекти из ст. 1. овог члана удружују се према свом пословном 
седишту на територији на којој је основана регионална привредна комора. 
Привредни субјекат који обавља разноврсне делатности може бити члан више 
од једног струковног удружења. 
Чланови савеза струковних удружења су струковна удружења из ст. 1. овог 
члана која су регистрована на територији Републике Србије. 
 
Сврха коморског удуруживања 
 
Члан 
Привредни субјекти - чланови привредних комора решавају своја заједничка 
питања у оквиру струковног и гранског удруживања на нивоу регионалних 
привредних комора, односно Привредне коморе Србије. 
 
VI. ИМОВИНА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОБАВЕЗЕ 
 
Члан 
 
1. Коморе имају своју имовину. 

2. Имовине регионалних комора које су по садашњем Закону  декларативно 
уписане као имовина Привредне коморе Србије, враћају се у поседовање 
регионалним коморама. 

3. Комора може стицати имовину обављањем делатности, као и од 
чланарина,добровољних прилога, донација, поклона, финасијских субвенција, 
камата на улоге, закупнина и другим законом дозвољеним начинима. 

4. Коморе слободно управљају, користе и располажу својом имовином у складом 
са законом и статутом. 
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Члан   
1. Комора  за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

2. Комора не одговара за обавезе својих чланова, а чланови не одговарају за 
њене обавезе. 

 
VI. Организација- Општа питања -  
 
1. Гранска подела 
 
Члан 
1. ПК Србије, регионалне коморе, комора Града Београда и коморе аутономних 
покрајина у стручном погледу деле се на привредне гране. Гранска подела у 
свим коморама мора да буде међусобно усклађена.. 
Број, назив и делокруг грана утврђује се узимајући у обзир потребе заступања 
интереса чланова, број чланова, значаја гране као и сарадњи са међународним 
привредним асоцијацијама у  једној гранској подели. Гранска подела се одређује 
од стране Управног одбора ПК Србије ( може и Скупштина ПКС на предлог 
У.О) уз консултацију са привредним коморама  аутономних покрајина и 
регоионалних комора.  
 
2. Струковна удружења 
Члан 
У оквиру сваке гране организују се струковна удружења ради очувања и 
заступања струковних интереса својих чланова на следећи начин: 
а) Струковна удружења у регионалним коморама; 
б) Савези одређених струкових удружења регионалних комора ; 
в)  Савези одређених струковних удружења при  Приивредној комори Србије. 
г) Струковна удружења имају статус правног лица и региструју се по Закону о 
удружењима. 
 
Члан 
 
Чланови одрђене струке у регионалној комори где не постоје услови за 
стварање струковног удружења организоваће Струкову секцију без статуса 
правног лица. Струковна секција ће имати свог представника, такође без права 
гласа, у Савезу струковних удружења ПК Србије. 
 
Члан 
 
1. Управни одбор ПКС након консултација са регионалним коморама и Савезом 
струковних удружења сачињава предлог Правилника  којим се регулише 
уређење Струковних савеза и  Струковних удружења, посебно  њихов број и 
делокруг. При томе треба водити рачуна да се сродне гране повезују, да је 
омогућено заступање интереса чланова струковних удружења  и да је 
обезбеђено покриће материјалних издатака.    
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2. Струковна удружења имају стус правног лица и као таква имају право да 
стичу и поседују имовину. 

3. Оснивање струковног удружења се врши на оснивачкој Скупштини на коју су 
позвани сви чланови струковног удружења. 

4. Оснивање Савеза струковних удружења се врши на оснивачкој скупштини 
коју сачињавају представници регионалних Струковних удружења. 

 

3. РАДНА ТЕЛА 
 
Члан 
1. Ради разматрања питања која се тичу различитих привредних делатности 
(републичка привредна  комора, регионалне коморе, стручни савези, струковна 
удружења) могу бити образована Радна тела. Радно тело има статус правног 
лица. Унутар свог стаутарног делогруга оно има право да поседује, стиче и 
располаже имовином. Оно нема право да пропише чланарину. 

2. Радна тела су овлаштена да подносе захтеве надлежним коморским 
органима. 

3. Комора која је надлежна за одобрење статута има задатак да надгледа 
правилоност делатности радног тела и овлашћење да укине противправне 
одлуке његових органа. 

 
4. СТРУКОВНА И ГРАНСКА ПИТАЊА 
 
Члан 
Питања која се тичу само једног струковног удружења представљају стручна 
питања тог струковног удружења. Струковна удружења приликом разматрања 
и доношења одлука о стручним питањима и у питањима  радног права у оквиру 
свог делокруга су самостална и независна. 
 
Члан 
Питања која се односе на цело гранско удружење,  као и питања појединих 
чланова гранског удружења  која  не могу да се решавају на нивоу струковног 
удружења, разматрају се на Гранском удружењу. 
 
ПОГЛАВЉЕ 2 
РЕГИОНАЛНЕ КОМОРЕ 
 
Члан 
1.Сопствени делокруг 
(1) У делокруг регионалне привредне коморе спадају пре свега следеће 
активности:  
1. да заступају привредне и правне интересе својих чланова,  
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2. да институцијама и законодавним телима из свог делокруга подносе 
извештаје, експертизе и предлоге о захтевима чланова као и о свим питањима 
која се тичу привреде, 
3. да дају стручно мишљење о уређивању и организацији установа, које као 
предмет имају развој привреде или стручног образовања које служи привреди 
као и да покрене адекватне мере и образује одговарајуће установе, 
4. пружање подршке привреди, посебно  путем понуде образовања и 
усавршавања као и обезбеђивање опште, техничке и микроекономске подршке 
развоју привреде путем адекватних установа, посебно института за развој 
привреде, 
5. делегирање представника у друга тела и органе као и подношење предлога 
за именовање чланова таквих тела и органа, 
6. неговање регионалних односа са иностраним интересним 
представништвима, институцијама као и међународним организацијама након 
претходног информисања републичке коморе, 
7. спровођење ЕУ-програма за развој привреде, 
8. учествовање у статистичким мерењима и истраживањима која се тичу 
привреде као и вођење таквих статистика, 
9. вођење евиденције чланова,   
10. у оквиру својих могућности саветовање, подршка и заступање својих 
чланова у правним и привредним питањима, 
11. информисање о свим питањима оснивања и проширења предузећа и 
образовање установа за пружање савета при оснивању предузећа. 
(2) Свака регионална комора је дужна: 
1. да  регулише руковођење стручним удружењима и спровођење надзора над 
струковним удружењима, 
2. да надгледа стручна удружења и радна тела, чије статуте одобрава, 
3. да укине противправне одлуке гранских удружења , стручних удружења, 
стручних представништва и радних тела чије статуте одобрава, 
4. да одобри предрачуне и завршне обрачуне стручних удружења и да их 
контролише   
5. да подржи активности бирачких група заступљених у привредној скупштини.  
 
Пренети делокруг 
(1) Свака регионална комора је у пренетом делокругу дужна да учествује у 
државној управи у посебним случајевима предвиђеним посебним правним 
прописима и да делује у име међународних организација. 
(2) Издавање непреференцијалних потврда о пореклу робе такође спада у 
задатке из пренетог делокруга. 
 
Органи 
§ 21. Органи регионалне коморе су: 

1. председник, 
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2. председништво, 

3. управни одбор, 

4. привредна скупштина 

(као и у свакој грани) 

5. председник гране, 

6. председништво гране и 

7. гранска конференција. 

 

Председник 
Председника бирају чланови Скупштине. 
Председник представља законског представника регионалне коморе. Он има 
следеће задатке: 
1. руковођење регионалном комором, 

2. надзор пословног руководства, 

3. оверавање и спровођење одлука органа регионалне коморе и израда аката 
састављених од стране регионалне коморе у погледу начелног садржаја заједно 
са директором или његовим замеником. 

Председиштво.  
Председништво бирају чланови Скупштине 
(1) Председништво регионалне коморе састоји се од: 

1. председника, 

2. два потпредседника и по потреби неки кооптирани члан. 

 
(2) Председништво одлучује о свим питањима која спадају у делокруг 
председника коморе.  
 
УПРАВНИ ОДБОР 
 
(1) Управни одбор регионалне коморе састоји се од 
1. чланова председништва регионалне  коморе, 
2. председника грана, 
3. остаје отворено да ли је сврсисходно још некога уључити. 
 
(2) Управни одбор је задужен за стратешко управљање и усмеравање свих 
организација привредних делатности  у области регионалне коморе у целини. 
При томе треба узети у обзир надлежности  самоуправљачких тела као и 
самосталност и независност у стручним и гранским питањима као и одлуке 
управног одбора републичке коморе. Управни одбор је задужен за доношење 
одлука у свим питањима, која нису у надлежности неког другог органа ПК 
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Србије, односно регионалне коморе. Управни одбор је  задужен,  пре свега, за 
доношење одлука у следећим питањима: 

1. доношење пословника и одобрење пословника стручних удружења, 

2. генерално регулисање и категоризацију струковних удружења, 

3. доношење правилника о накнадама, 

4. доношење правилника о чланаринама, 

5. одобрење предрачуна и завршних обрачуна струковних удружења, 

6. образовање одбора за разматрање питања сопственог делокруга, 

7. образовање регионалних канцеларија, утврђивање броја и именовање 
чланова одбора регионалних канцеларија и 

8. образовање арбитражног суда. 

(3) У оквиру спровођења права надзора регионалне коморе управни одбор је 
задужен за укидање противправних одлука грана и стручних удружења као и 
струковних представништава. 
 
Скупштина регионалне коморе   
Скупштина мора да обезбеди одговарајућу гранску заступљеност. Чланове 
Скупштине делегирају  гранска удружења. 
§ 25. (1) Скупштина регионалне коморе састоји се од 

1. чланова председништва, 

2. чланова гранских представништава и 

3. 

(2) У надлежност привредне скупштине спадају: 

1. Избор председника  и потпреседника коморе,  

2. Избор чланова управног одбора, 

3. доношење одлуке о именовању заменика председника управног одбора, 

4. доношење одлуке о предрачуну и завршном обрачуну, 

5. доношење одлуке о чланаринама коморе, 

6. питања, која за собом повлаче оптерећење буџета изнад граница сопственог 
предрачуна или одобрених предрачуна, уколико за то није надлежан неки 
други орган, 

7. доношење одлуке о образовању и укидању струковних удружења, 

8. остала питања која су привредној скупштини пренета на разматрање од 
стране органа републичке коморе и даљи задаци који су према овом  закону у 
надлежности привредне скупштине. 

 
Предлоге и захтеве чланова коморе треба разматрати на  скупштини, уколико 
су подржани од најмање……? Чланова. 
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Председник гранског удружења, председништво гранског удружења и 
гранска конференција 
Председника гранског удружења и потпреседнике бира гранска 
конфернција. 
(1) Председник гранског удружења  задужен је за следећа питања: 
1. руковођење гранским удружењем, 
2. надзор пословног руководства, 
3. оверавање и спровођење одлука гранских органа и израда аката састављених 
од стране  гранског удружења у погледу начелног садржаја заједно са 
директором гранске канцеларије. 
(2) Председништво гранског удружења састоји се од 
1. председника гране, 
2. два заменика председника гранског удружења и 
3. …..? кооптираних чланова. 
(3) Председништво гранског удружења одлучује у питањима од посебног 
значаја дотичне гране. 
(4) Гранска конференција састоји се од: 
1. председништва гране, 
2. председника струковних удружења и председавајућих струковних Одбора, 
3. чланова гранског представништва. 
4. додати чланови  
(5) Гранска конференција сазива се ради разматрања начелних гранских 
питања. 
 
Регионалне канцеларије (окружне канцеларије) 
Регионалне канцеларије (окружне канцеларије) 

§ 27. (1) Управни одбор регионалне коморе овлашћен је да образује регионалне 
канцеларије. 
(2) Регионалне канцеларије у оквиру задатака додељених од стране пословног 
руководства на регионалном нивоу заступају интересе привредних делатности 
и пружају понуђене услуге регионалне коморе. 
(3) Органи регионалних канцеларија јесу директор регионалне канцеларије и 
одбор регионалне канцеларије, који се именује од стране управног одбора 
регионалне коморе. Број чланова одбора утврђује се од стране Управног одбора 
узимајући у обзир број чланова коморе у округу и значај привреде у тој области. 
(4) Одбор регионалне канцеларије из своје средине бира директора регионалне 
канцеларије. Директор регионалне канцеларије припада привредној 
скупштини регионалне коморе  са саветодавним гласом. 
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Коморска дирекција 
 
(1) При свакој регионалној комори треба образовати коморску дирекцију. 
Коморска дирекција задужена је за обављање послова у свим питањима која 
спадају у сопствени и пренети делокруг коморе. 
(2) Коморска дирекција подређена је директору. Она подржава председника 
регионалне коморе при обављању својих задатака, припрема одлуке органа 
регионалне коморе и обезбеђује њихово спровођење. 
(3) Коморска дирекција дужна је да  обавља следеће послове: 
1. издавање потврда из домена својих надлежности,  
2. учествовање у свим статистичким мерењима и истраживањима која се тичу 
привреде као и самостално вођење таквих статистика, 
3. управљање сталним арбитражним судом, 
4. вођење евиденције чланова и 
5. послове, који су регионалној комори пренети посебним правним прописима. 
 
Директор 
 
(1) Директор коморском дирекцијом управља према одредбама одлука органа 
регионалне коморе и води текуће послове. 
(2) Директор и његови заменици именују се на предлог председника од стране 
управног одбора регионалне коморе.   
(3) Делокруг заменика директора утврђује се од стране председништва у 
сагласности са директором. Појединачне организационе јединице или области 
послова, могу бити пренете у искључиву надлежност и одговорност једног 
заменика. 
(4) Директор или његови заменици заједно са председником потписују акта 
регионалне коморе у оквиру својих надлежности. 
(5) Директор или његови заменици овлашћени су да у интересу брзог и 
сврсисходног руковођења пословима обављање и извршење одређених 
задатака пренесу сарадницима. 
 
ПОГЛАВЉЕ 3 
 
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ 
СОПСТВЕНИ ДЕЛОКРУГ 
 
(1) Представља и заступа интересе привреде према државним институцијама, 
(2) Републичка комора дужна је да након консултовања свих регионалних 
комора и дотичних савезних грана подноси извештаје, експертизе и предлоге у 
свим питањима привреде. 
(3) Републичка комора је пре свега задужена за: 
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1. саветовање и информисање чланова у спољнотрговинским питањима у 
земљи и иностранству као и пружање подршке спољној трговини и економским 
односима на унутрашњем тржишту и са трећим земљама посебно преко 
образовања спољнотрговинских организација, 
2. заступање интереса својих чланова у и према Европској унији, међународним 
организацијама и асоцијацијама, 
3.  развијање односа са иностраним интересним представништвима, 
4.образовање сталног међународног арбитражног суда, 
5. руковођење телима образованим према овом  закону и уопштено регулисање 
спровођења надзора над тим телима, 
6. надзор тела образованих према овом закону, 
7. укидање противправних одлука регионалних комора, савезних грана, 
струковних удружења и радних тела, чије статуте одобрава, 
8. регулисање службених односа сарадника укључујући са тиме повезане 
буџетске трошкове тела образованих према овом  закону према јединственим 
начелима, 
9. одобравање предрачуна и завршних обрачуна савеза  струковних  удружења 
као и проверавање нјиховог пословања,  
10. подржавање активности бирачких група заступљених у привредној 
скупштини. 
11.  У случајевима посебне хитности републичка комора овлашћена је да 
извештаје, стручна мишљења и предлоге сходно ст. 2 подноси непосредно. О 
томе, међутим, треба информисати дотичне регионалне коморе и савезне 
гране. 
Пренети делокруг 
 
(1) Републичка привредна  комора је у пренетом делокругу дужна да 
учествује у државној управи у случајевима предвиђеним посебним 
правним прописима и да делује у име међународних организација. 
 
Органи 
 
§ 33. Органи Привредне коморе Србије су: 
1. председник, 
2. председништво, 
3. управни одбор 
4. привредна скупштина, 
5. надзорни одбор 
као и у сваком гранском удружењу, 
6. председник гранског удружења, 
7. председништво гранског удружења, 
8. гранска конференција. 
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Председник 
Председник јесте законски представник републичке коморе. Он је задужен за 
следеће задатке: 
1. руковођење  републичком комором, 
2. надзор над пословодним , 
3. оверавање и спровођење одлука органа републичке  коморе и израда аката 
који се издају од стране републичке коморе  заједно са генералним секретаром 
или његовим замеником. 
 
Председништво 
 
.(1) Председништво републичке коморе састоји се од: 
1. председника, 
2. два потпредседника и 
3. Могуће и неки кооптирани члан 
(2) Председништво одлучује у питањима од посебног значаја. 
 
Управни одбор 
 
(1) Управни одбор републичке коморе састоји се од 
1. чланова председништва републичке  коморе, 
2. председника регионалних комора, 
3. председника републичких гранских удружења, 
4. По потреби и неки кооптирани члан 
(2) Управни одбор је задужен за стратешко управљање и усмеравање свих 
организација привредних делатности основаних према овом закону у целини. 
При томе у обзир самосталност и независност самоуправљачких тела у 
стручним и гранским питањима. Управни одбор је  задужен за доношење 
одлука у свим питањима, која нису у надлежности неког другог органа 
републичке коморе. 
(3) Поред других задатака који су овим  законом додељени управном одбору, он 
је задужен и за доношење одлука у следећим питањима: 
1. доношење  правилника огранским удружењима, 
2. доношење предлога статута, 
3. доношење пословника, 
4. доношење  предлога правилника о чланаринама, 
5. доношење  предлога правилника о буџету, 
6. доношење одлука у персоналним питањима, 
7. доношење одлука о чланаринама коморе, 
8. одобрење предрачуна и завршних обрачуна савеза републичких струковних 
удружења, 
9. доношење правилника о накнадама, 
10. доношење правилника о арбитражном суду и 
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11. образовање арбитражног суда , 
(4) Одлуке проширеног председништва захтевају већину од две трећине датих 
важећих гласова. У питањима ст. 2 и 3 тачка 1 до 7 и тачка 8 у погледу удела 
регионалних комора у чланарини  1 и 2 неопходна је сагласност две трећине 
председника регионалних комора. 
(5) У оквиру спровођења права надзора над регионалним коморама, 
управни одбор је задужен  за укидање противправних одлука регионалних 
комора, републичких савеза струковних удружења и републичких 
гранских удружења.   
 
 Скупштина Привредне коморе Републике Србије  
(1) скупштина републичке привредне коморе састоји се од: 
1. чланова председништва републичке привредне коморе, 
2. председника регионалних комора, 
3. чланова гранских представништава републичке коморе и 
4. додатних чланова - могуће 
(2) У надлежност  скупштине спадају: 
1. Избор председника и подпреседника коморе, 
2. Избор чланова управног одбора 
3. начелна питања сопственог делокруга републичке коморе, 
4. доношење правилника о надзорном одбору, 
5. доношење правилника о изборима, 
6. доношење правилника о струковним удружењима, 
7. доношење одлуке о предрачуну и завршном обрачуну, 
8. питања, која за собом повлаче оптерећење буџета републичке коморе изнад 
граница предрачуна, уколико за то није надлежан неки други орган, 
9. именовање чланова надзорног одбора и 
10. доноси одлуку о усвајања предлога управног одбора о: привредним гранама, 
статуту, правилника о чланаринама, чланаринама привредне коморе и 
правилника о буџету, 
 

Председник гранског удружења, председништво гранског удружења и 
гранска конференција 
(1) Председник гранског удружења  задужен је за следећа питања: 
1. управљање гранским удружењем, 
2. надзор пословног руководства, 
3. оверавање и спровођење одлука гранских органа и израда аката састављених 
од стране гранског удружења у погледу начелног садржаја заједно са 
руководиоцем гранске канцеларије. 
(2) Председништво  гранског удружења састоји се од 
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1. председника гранског удружења, 
2. два заменика председника гранског удружења и 
3.  могуће и  кооптирани чланови. 
(3) Председништво  гранског удружења одлучује у питањима од посебног 
значаја. 
(4) Гранска конференција састоји се од: 
1. председништва гранског удружења , 
2. председника републичких струковних савеза припадајуће гране.  
3. председника дотичних регионалних гранских удружења, 
4. додатних чланова  по потреби 
 
(5) Гранска конференција сазива се ради разматрања начелних гранских 
питања. 
 
Генерални секретаријат 
 
(1) При републичкој комори треба образовати генерални секретаријат. 
Генерални секретаријат задужен је за обављање послова у свим питањима која 
спадају у сопствени и пренети делокруг коморе. 
(2) Генералним секретаријатом управља генерални секретар. Генерални 
секретаријат подржава председника републичке  коморе у обављању својих 
задатака, припрема одлуке органа републичке коморе и обезбеђује њихово 
спровођење. 
(3) Генерални секретаријат задужен је да у сопственој одговорности обавља 
следеће задатке: 
1. издавање потврда из домена своје надлежности, поготово о постојању 
трговинских обичаја и пореклу робе (уверење о пореклу робе), 
2. учествовање у свим статистичким мерењима и истраживањима која се тичу 
привреде као и самостално вођење таквих статистика, 
3. управљање сталним арбитражним судом, 
4. вођење евиденције чланова и 
5. послови, који су Привредној комори Србије пренети посебним правним 
прописима. 
 
Генерални секретар 
(1) Генерални секретар управља генералним секретаријатом према одредбама 
одлука органа републичке  коморе и води текуће послове. 
(2) Генерални секретар и његови заменици именују се на предлог председника 
од стране председништва републичке коморе. 
(3) Делокруг заменика генералног секретара утврђује се од стране 
председништва у сагласности са генералним секретаром. Појединачне 
организационе јединице или области задатака генералног секретаријата могу 
бити пренете у искључиву надлежност и одговорност једног заменика. 
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(4) Генерални секретар и заменици генералног секретара у оквиру свог 
делокруга заједно са председником потписују акта генералног секретаријата. 
Самостално потписују она акта, која су у њховој надлежности. 
(5) Генерални секретар и његови заменици овлашћени су да у интересу брзог и 
сврсисходног руковођења пословима обављање и извршење одређених 
задатака свог делокруга пренесу сарадницима. 
 
 
ФИНАНСИРАЊЕ 
 
Члан  
1. Средства за рад комора образују се од чланарина које се уплаћују на рачуне 
регионалних комора, а припадајући део ПК Србије се аутоматски преноси на 
рачун ПКС, пружањем услуга, као и из других извора  које коморе остварују 
својом делатношћу.  
2. Висину чланарине и основицу на коју се обрачунава чланарина утврђује 
Скупштина ПК Србије , а на предлог УО . 
3. Контрола наплате чланарине врши се на начин утврђен статутом ПК Србије. 
4. Вишак прихода над расходима  на годишњем нивоу  код свих комора користи 
се искључиво за оставривање делатности утврђене овим законом и статутима. 
5. Основни трошкови функционисања струковних удружења и њихових савеза 
финансирају се из редовних прихода коморе. 
6. Посебне активности струковних удружења и њихових савеза финасирају 
њихови чланови. 
 
Чачак 17.11.2021                                   Модел сачинио  
               Форум привредника Чачак 
 
 
 
 



ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ФТН у Чачку

Штампа:

Сектор ММСПП - најздравији део наше привреде.

Сектор микро, малих и среднњих привредних субјеката, 
предузетника и пољопривредних газдинстава представља 
најздравији део српске привреде из следећих разлога:

1. Привредни  субјекти  из овог сектора обављају пословну 
делатност сопственим радом и средствима уз потпуну 
одговорност за ризике пословања.

2.  Да би могли нормално да послују, морају да редовно 
измирују своје обавезе према добављачима, а да својим купцима 
испоручују робе и услуге одговарајућег квалитета и цена уз 
стално настојање да са квалитетом и ценом буду повољнији од 
својих конкурената.

3. Све финансијске обавезе према друштву морају редовно да 
измирују јер у супротном следује блокада рачуна.

4. Због напред наведених разлога, најзаинтересованији су да 
сви привредни субјекти послују под истим формално-правним 
условима.

5. Организовањем  овог сектора створили би се услови за 
успостављање сарадње са са сличним секторима из развијених 
држава, што би много допринело повезивању наше привреде са 
привредама развијених земаља, чиме би се поспешио прилив 
технолошког знања и боља позиција на тржиштима тих земаља.

6. Привредни субјекти из овог сектора су на неку начин 
принуђени  да оставрени профит реинвестирају у свој бизнис јер 
је то услов за њихов опстанак и развој.  

7. Добијањем места у телу јавног права, овај сектор би могао да 
успостави сталну комуникацију са образовним системом и да на 
најреалнији начин исказује своје потребе за профилом потребних 
стручних кадрова.


