
РЕЗИМЕ 
 
Према одредбама Закона о привредним друштвима (» Службени гласник РС« бр 36/2011, 
99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), холдинг је предузеће које има у 
својини акције или уделе зависног предузећа, а првенствено обавља делатност управљања, 
стицања учешћа капитала у другом предузећу путем акција, удела или заменљивих 
обвезница (оснивање, трајно улагање, куповина, размена), као и делатност располага- ња 
тим хартијама. 
Холдинг обезбезбеђује велику концентрацију капитала, па зато овако удру-жена преузећа 
имају већу преговарачку моћ у контактима са државом, добављачима и финансијским 
установама. Удруженим предузећима исплати се да на холдинг пренесу одређене 
функције (стратешко планирање, сегменте маркетинга и др.), јер на тај начин постижу 
значајне уштеде. 
Холдинг је предузеће које има власништво над другим предузећима путем поседовања 
велике већине његових акција. Холдинг (групу) чине предузећа хетерогене делатности, 
повезана путем капитала или уговора о управљању од којих је једно предузеће - холдинг 
друштво („друштво мајка”), а друга предузећа - зависна друштва („друштва кћери”). 
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АBSTRACT 
 
According to the provisions of the Company Law ( "Official Gazette of the RS" No. 36/2011, 
99/2011, 83/2014 - oth. law, 5/2015, 44/2018 and 95/2018), the holding company that has owned 
the stocks and shares of a subsidiary and primarily performs management activities, acquisition 
of capital participation in other companies through equity stakes or convertible bonds 
(establishment, lasting investment, purchase, exchange), as well as industry their disposal tion of 
such securities. Holding obezbezbeđuje great concentration of capital, so this way the 
association-wife will take over have greater bargaining power in dealings with government, 
suppliers and financial institutions. Associated companies are worth holding on to transfer 
certain functions (strategic planning, marketing and dr.), Because in this way achieve significant 
savings. Holding is a company that owns a number of other companies by owning vast majority 
of its shares. Holding (Group) consists of heterogeneous enterprise activities related by capital or 
management contracts, of which one company - a holding company ( "parent company") and 
other companies - subsidiaries ( "subsidiaries").  
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