
Критеријуми независноти 

Критеријуми независности чланова Одбора директора прописани су чланом 392. 

Закона о привредним друштвима.

Независни директори 

Члан 392 

Јавно акционарско друштво има најмање једног неизвршног директора који је 

истовремено и независан од друштва (независни директор). 

Независни директор је лице које није повезано лице са директорима и које у претходне 

две године није: 

1) било извршни директор или запослено у друштву, или у другом друштву које је

повезано са друштвом у смислу овог закона; 

2) било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин

ангажовано у другом друштву које је од друштва остварило више од 20% годишњег 

прихода у том периоду; 

3) примило од друштва, или од лица која су повезана са друштвом у смислу овог

закона, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа 

од 20% његових годишњих прихода у том периоду; 

4) било власник више од 20% основног капитала друштва које је повезано са друштвом

у смислу овог закона; 

5) било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја друштва.

Ако независни директор током трајања мандата престане да испуњава услове из става 

2. овог члана, том лицу престаје својство независног директора и оно наставља да

обавља дужност као неизвршни директор ако испуњава услове за неизвршног 

директора, односно као извршни директор ако испуњава услове за извршног 

директора. 

Ако лице из става 3. овог члана не испуњава услове да буде директор друштва, сматра 

се да му је престао мандат директора даном престанка испуњености тих услова. 

Ако јавно акционарско друштво из било ког разлога остане без најмање једног 

независног директора, преостали директори су у обавези да, ако не именују 

недостајућег независног директора путем кооптације, у року од 30 дана од дана 

сазнања за разлог престанка својства независног директора сазову ванредну седницу 

скупштине ради његовог именовања. 

Јавно акционарско друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана када су 

преостали директори сазнали за разлог престанка својства независног директора 

изабере новог независног директора. 


