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ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ„Утицај пословног имена привредног 

друштва на његово пословање“ КАНДИДАТА мр Сање Шкорић 

-oбавезна садржина- 

I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 

1. Датум и орган који је именовао комисију  

Наставно – научно вече Факултета, на седници одржаној 29.фебруара 2016.године 
2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за 

коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије 

запослен: 

Проф. др Вук Раичевић, ванредни професор, жа научна област Опште и правне науке, изабран у звање 

ванредног професора 2013. година на Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, 

где је и запослен, коментор и председник Комисије; 

Проф. др Милан Почуча, ванредни професор, Привредноправна и Грађанскоправна ужа научна област, 
изабран у звање редовног професора 2013. година на Правном факултету за привреду и правосуђе у 

Новом Саду, где је и запослен, ментор и 

Проф. др Владимир Јовановић, ванредни професор, Привредноправна и Међународноправна ужа научна 

област, изабран у звање редовног професора 2016. година на Правном факултету за привреду и правосуђе 

у Новом Саду, где је и запослен, члан Комисије. 

 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља, презиме: 

Сања, Гојко, Шкорић 

2. Датум рођења, општина, Република:  

18.12.1979. године, Нови Сад, Србија 

 

3. Датум одбране , место и назив магистарске тезе: 

21.09.2009. године, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, тема: „Злоупотреба доминантног 

положаја на тржишту“ 

 

1. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука: 

Привредно право,  Право конкуренције 

 

2. Радно искуство: 

„NS GROUP“ doo Нови Сад, привредно друштво за промет некретнина, дипломирани правник и правни 
заступник, од 2004-2006.год.; 

Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Универзитет Привредна академија у Новом 

Саду, Секретар Факултета, од 2006 – до данас. 

3. Публиковани радови по категоријама: 

1. Шкорић, Сања: О реформи високог образовања у Србији; „Право – теорија и пракса“, бр. 11-

12/2008 – М 53; 

2. Шкорић, Сања: Јавна предузећа и злоупотреба доминантнох положаја на тржишту; „Право 

и привреда“, бр. 9-12/2009 – М 52; 

3. Шкорић, Сања: Колективна доминација на тржишту; „Право – теорија и пракса“, бр. 11-

12/2009 – М 53. 

4. Шкорић, Сања: Државни утицај на тржишну доминацију и њену злоупотребу; „Право и 
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привредна“, бр. 7-9/2010 – М 52. 

5. Шкорић, Сања: Тржишна доминација и њена злоупотреба; Монографија, Задужбина 

Андрејевић, Београд, 2010. 

6. Шкорић, Сања: Право, привреда и плурализам интереса; „Право и политика“ бр. 2/2010. 

7. Шкорић, Сања: Критички осврт на неке од одредби Закона о заштити корисника 

финансијских услуга, Међународно саветовање „Правнички дани проф. др Славко Царић, 

Нови Сад, 2012. – М 33. 

8. Шкорић, Сања: Привредно право кроз векове; „Право и политика“ бр. 2/2013. 

9. Шкорић, Сања: Специфичности индивидуализације Евроске компаније (SE); „Европско 

законодавство“ бр. 51/15, 2015 – М 51. 

10. Шкорић, Сања: Правни субјективитет привредног друштва – правна, политичка и 

социолошка дилема; „Култура полиса“,  Институт за Европске студије, Београд, Посебно 

издање, 2015 – М 51. 

11. Шкорић, Сања: Друптвено одговорно понашање компанија према животној средини – 

вишеструки бенефити; Интернационално саветовање студената Шумарског факултета 

Универзитета у Београду, Београд – Гоч, 2015 – М 31. 

12. Шкорић, Сања и Бингулац, Ненад: Кривичноправни и криминолошки аспект привредног 

криминалитата; Међународно саветовање „Правнички дани проф. др Славко Царић, Нови 

Сад, 2015 – М 31. 

III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

 „Утицај пословног имена привредног друштва на његово пословање“ 

 

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

Навести кратак садржај са назнаком броја страна поглавља, слика, шема, графикона и сл. 

Докторска дисертација се састоји од Увода, V повезаних целина, од којих је пета целина прилог са 

истраживањем и практичним резултатима, Закључка и Литературе. Дужина рада је 304 странице, а њен 

садржај је следећи: 

 

УВОД 

I ДЕО 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА – НАСТАНАК И РАЗВОЈ 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

2. Историјски развој привредних друштава   

2.1. Историјски осврт на развој привредног права  

2.1.1. Историјски осврт на развој привредног права кроз Европску унију 

2.1.2. Историјски осврт на развој привредног права у Србији  

3. Појам привредног друштва  

4. Основни елементи и врсте привредног друштва 

4.1. Основни елементи привредног друштва  
4.1.1. Оснивачки акт   

4.1.2. Улог – основни капитал  

4.1.3. Учешће у добити  

4.1.4. Воља оснивача – Affectio societatis 

4.1.5. Правни субјективитет  
4.1.6. Обављање одређене делатности  

4.2. Врсте привредног друштва   

5. Правни субјективитет привредног друштва  

5.1. Значај правног субјективитета 

5.2. Стицање правног субјективитета  
5.2.1. Поступак стицања правног субјективитета   

5.2.2. Појам и карактеристике преддруштва  

5.3. Престанак правног субјективитета 

5.4. Дејства правног субјективитета  
5.4.1.   Имовинска дејства правног субјективитета  

5.4.2.   Ванимовинска дејства правног субјективитета 
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II ДЕО 

ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕЛЕМЕНАТА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 

 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

2. Пословно име  

2.1. Појам пословног имена  

2.2. Елементи пословног имена  

2.2.1. Елементи које пословно име мора да садржи 

2.2.2. Елементи које пословно име може да садржи 

2.2.3. Елементни које пословно име не сме да садржи 

2.3. Правна природа пословног имена 

2.4. Начела пословног имена 
2.4.1. Начело истинитости  
2.4.2. Начело јавности  

2.4.3. Начело јединствености  

2.4.4. Начело искључивости  

2.4.5. Начело трајности  

2.4.6. Начело обавезности 

2.4.7. Начело слободног избора  

2.4.8. Начело првенства  

2.5. Заштита пословног имена  

2.5.1. Заштита пословног имена – еx officio  

2.5.2. Заштита пословног имена путем тужбе – actio  

2.6. Промена пословног имена  
2.6.1. Обавезна промена пословног имена  

2.6.2. Добровољна промена пословног имена  

2.7. Пренос пословног имена  

3. Седиште привредног друштва  

3.1. Појам седишта 

3.2. Значај седишта  

3.3. Промена седишта 

4. Делатност привредног друштва  

4.1. Појам и утврђивање делатност  

4.2. Услови за обављање делатности  

4.3. Регистрована и нерегистрована делатност  

4.4. Промена делатности  

5. Национална припадност привредног друштва  

5.1. Критеријуми за утврђивање  

5.2. Значај  

5.3. Мултинационалне и транснационалне компаније  

5.4. Европска компанија 

5.5. Domain имена  
5.5.1. Појам и сврха  

5.5.2. Domain име у Србији  

6. Регистрација привредних друштава  

6.1. Органи надлежни за регистрацију привредних друштава  
6.2. Појам и значај регистрације 

6.2.1. Начела регистрације  

6.3. Поступак регистрације  

6.3.1. Субјекти уписа у регистар  

6.3.2. Подаци који се уписују у регистар  

6.3.3. Дејства уписа у регистар  

7. Елементи индивидуализације привредног друштва и право индустријске својине  
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III ДЕО 

ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА И 

ЊЕГОВ GOODWILL 

 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

2. Goodwill  

2.1.  Фактори који утичу на изградњу пословног угледа и goodwill  
2.1.1. Друштвено одговорно понашање  

2.1.2. Стицање пословног угледа изван друштвено одговорног понашања  

2.2.  Правна природа goodwill – a  

2.3.  Начини исказивања и мерења goodwill – a  

3. Однос пословног имена привредног друштва и његовог goodwill –а  

 

IV ДЕО 

ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА И  

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ЊЕГОВОГ ПОСЛОВАЊА 

 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

2. Појам финансијске анализе пословања привредног друштва  

3. Теоријски аспекти и основне поставке финансијске анализе пословања привредног друштва 
4. Методе финансијске анализе пословања привредног друштва 

5. Улога пословног имена у вредновању имовине привредног друштва – теоријско аналитички 

приступ  
 

 

V ДЕО 

ПРИЛОГ - ИСТРАЖИВАЊЕ 
 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

Прилог 1 – Регистрација истог или сличног пословног имена  

Прилог 2 – Случај „КРИЈАД ГРАЂЕВИНАР“ д.о.о. Нови Сад  

Прилог 3 – Случај „Домаћа млекара“ Маглић   

ЗАКЉУЧАК 

ЛИТЕРАТУРА  

 

Први део рада, на један уопштен начин третира привредна друштва, описујући историјско – 

правни контекст у коме је настала потреба за настанком првих привредних друштава. Овде се, такође 

разматрају и различити начини одређивања привредног друштва који постоје и у савременом праву, 

заједно са последицама које сваки од њих има на даљу судбину оснивања привредног друштва и стицања 

правног субјективитета, те пословања и престанка једног привредног друштва. Стицање и престанак 

правног субјективитета је посебно анализирано, јер су њиме дубоко условљени и пословно име и остали 
елементи индивидуализације привредног друштва. 

У другом делу рада се улази у дубљу анализу пословног имена и донекле осталих индивидуалних 

обележја привредног друштва, схваћених у ужем смислу. Надовезујући се на завршницу првог дела рада, 

тј. на ванимовинска дејства правног субјективитета, други део детаљно и систематично проучава 

поједине атрибуте: пословно име, седиште, делатност, националну припадност и сл. То је уједно и 

најважнији, односно централни део рада, где се упоредо анализирају теоријске основе пословног имена и 

осталих атрибута привредног друштва и њихова практична реализација и заштита кроз 

историјскоправни, позитивноправни и компаративни метод истраживања. Кроз ову целину рада се 

неминовно јављају и питања из повезаних области која могу директно или индиректно утицати 

привредно друштво, његово пословање, индивидуализацију, престанак и сл. 

У трећем делу рада се настоји пронаћи веза између пословног имена привредног друштва и 

његовог угледа, односно goodwill –а , односно повратан утицај пословног угледа на пословање тог 

привредног друштва. Такође, goodwill престаје да буде апстрактна категорија, већ се различитим 
методама његовог израчунавања добија конкретна и материјално опипљива имовинска вредност једног 
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привредног друштва. Као такав, goodwill представља веома важан и нераздвојни део привредног друштва 

од кога зависи пословање, па понекад и опстанак привредног друштва у правном промету. 

Четврти део рада представља наставак у повезаности пословања привредног друштва са његовим 

пословним именом и условљености једног другим. Ово поглавље је извесна надоградња претходно 

анализираног goodwill-a, без кога се никако не може извршити финансијска анализа пословања 

привредног друштва и његов је недвојиви део. Ипак, свеукупна финансијска анализа пословања 

привредног друштва је шира категорија од вредности самог goodwill-a, па је самим тим и издвојена у 

посебно поглавље. Тек након анализе која је извршена у овом делу рада, може се доћи до оповргавања, 
односно потврђивања на почетку постављене хипотезе, јер она, поред детаљне анализе основног 

предмета истраживања (привредног друштва, његовог пословног имена и осталих атрибута), захтева и 

детаљно и врло прецизно одређивање и упоређивање финансијске  успешности пословања привредних 

друштава. 

На крају рада се налази прилог у коме је дата анализа три врсте истраживања која су 

најрелевантнија за предмет изучавања и која својим резултатима треба да пруже одговоре на питања која 

се постављају у раду. Поред одговора на питања, истраживања, сама по себи, могу поставити сасвим нова 
или модификована питања и тиме оставити места за евентуалну каснију надоградњу истраживања и 

разрешење дилема које се могу појавити у пракси. 
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V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

 

Ова докторска дисертација на један свеобухватан начин, користећи историјскоправни, упоредноправни, 

теоријскоправни, позитивноправи и др. методе истраживања, анализира основни предмет рада – 

пословно име привредног друштва, остале елементе индивидуализације, као и њихов утицај на 

пословање привредног друштва. Кандидат, на један разумљив и јасан начин, уводи у проблематику рада 

кроз историјскоправну анализу на почетку рада где су обухваћене основне историјскоправне чињенице 

које су довеле до настанка савремених привредних друштава, јер једино на такав начин се може 

сагледати смисао крајњег резултата истраживања.  

 

У наставку, анализирају се водећа теоријскоправна схватања која важе за предмет истраживања, али 

кроз упоредноправну и позитивноправну анализу. Највећа вредност овог дела дисертације јесте изражен 

критички став аутора према ранијим и постојећим правилима и решењима, уз истовремено предлагање 

нових решења уз образложење њихове оправданости. У другом делу рада, кандидат даје опсежну 

анализу пословног имена, његових начела, заштите и др. У мери која је била неопходна, дефинишу се и 

остали елементи индивидуализације – седиште, делатност, национална припадност и регистрација. 

Приликом анализе, коришћена је и постојећа домаћа и инострана судска пракса по наведеним 

питањима. У оквиру националне припадности, анализиране су мултинационалне компаније и европска 

компанија, те њихов садашњи третман уз критичку анализу садржаја прописа и постојећих решења. 

Такође, на крају овог дела рада, кандидат се осврнуо и на однос између елемената индивидуализације 
привредног друштва и права индустријске својине.  

 

У трећем делу рада, кандидат доводи у везу пословно име привредног друштва и његов goodwill. Поред 

дефинисања, кандидат пружа доказе да се goodwill, или пословни углед привредног друштва највише 

изражава и препознаје кроз и преко пословног имена.  

 

Следећи део рада представља извесну надоградњу над претходним, али уједно и доказ да пословно име 
може имати утицаја на пословање привредног друштва. Кроз методе финансијске анализе пословања, 

утврђено је да пословно име заузима значајан део имовине привредног друштва.  

 

Последњи део рада, предмет дисертације доводи у реалан однос према стварности и преко истраживања 

настоји да докаже основне хипотезе рада, дате на његовом самом почетку. Кроз три врсте прилога, 

анализирана су три случаја везана за утицај пословног имена на пословање привредног друштва. Након 

истраживања, кандидат изводи закључке који представљају сумирање резултата добијених, како у 

истраживању, тако и у читавом раду. 

 

VI ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

 

Кандидат своје закључке износи кроз читав рад, критичким освртом на анализиране институте, али 

главни закључци се налазе на крају рада, где кандидат на свеобухватан начин износи своје закључке, 
али их притом и образлаже, поткрепљене претходним радом и истраживањем. Са сигурношћу се може 

рећи да је кандидат своје постављене хипотезе у потпуности утврдио, али отишао и корак даље – извео 

самосталне и нове закључке на крају рада уз истовремено предлагање нових решења предметне 

проблематике. Пословно име и остали елементи индивидуализације привредног друштва, иако сврстани 

у статусни део привредног права, прате привредно друштво и након оснивања привредног друштва, 

кроз његово пословање и иступање у правном и привредном промету. У раду је приказано и доказано да 

пословно име и остали елементи индивидуализације привредног друштва представљају предуслов 
стицања својства правног лица и правног субјективитета, јер сви посматрани правни системи, без 

изузетка, прописују да, пре регистрације привредно друштво мора имати дефинисано и одређено 

пословно име, седиште, делатност, а самим тим и националну припадност према којој се регистрација 

врши. То би уједно био и први део главне хипотезе постављене на почетку рада. Касније, у току 

пословања, привредно друштво, преко својих атрибута, а највише преко свог пословног имена, послује, 

ступа у привредноправне односе у своје име и за свој рачун и тако гради свој реноме на одређеном 

тржишту. Пословни сарадници, потрошачи робе или корисници услуга датог привредног друштва, њега 

управо препознају прво преко пословног имена.  У раду је основни предмет истраживања стављен у 

реалан однос према другим сродним појавама, на такав начин да се из једне заокружене целине 
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искристалисао став да ни један атрибут привредног друштва, па самим тим ни пословно име, његов 

појам или начела, као и правна регулација и примена у пракси, не може у реалности посматрати 

изоловано. Потпуно сагледавање сваког атрибута појединачно, као и њиховог заједничког значаја, 

могуће је једино у анализи њихове међусобне интеракције, са једне страна и интеракције атрибута 

привредног друштва са другим сродним појавама, са друге стране, као што су: улога дражаве у њиховој 

правној регулацији, заштити, регистрацији, надзору над правилном применом и сл., затим повезаности 

са правима индустријске својине и најзад, њиховим односом са пословним угледом, односно goodwill – 

ом привредног друштва.   
 

VII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

Кандидат, језгровито и јасно приказује резултате добијене опсежном анализом предметне проблематике 

и тумачи их на разумљив начин, поткован чињеницама добијеним анализом и резултатима истраживања 
датог у раду. 

VIII КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме ДА 

2. Да ли дисертација садржи све битне елементе ДА 

3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци ДА 

4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања - Дисертација не садржи 

недостатке 

IX ПРЕДЛОГ: 

         На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:  

- да се докторска дисертација „Утицај пословног имена привредног друштва на његово 

пословање“, прихвати а кандидату мр Сањи Шкорић одобри одбрана 

- да се докторска дисертација враћа кандидату на дораду (да се допуни односно измени) или  

- да се докторска дисертација одбија 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

  

 

 

 Проф. др Вук Раичевић, председник 

 

 

 Проф. др Милан Почуча, ментор 

 

 

Проф. др Владимир Јовановић, члан 

 
 

НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине 

чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не жели да 

потпише извештај.  

 


