
 

 

Oдлука о расподели добити 

 

 

На основу члана 271. ст. 1. и члана 329. ст. 1. тач. 7) Закона о привредним друштвима и 

члана _____ Статута, Скупштина акционарског друштва _________ (пословно име) из 

_____________(седиште) (у даљем тексту: Акционарско друштво), на _____ редовној 

седници одржаној дана __________ године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ 

за 2014. годину 

 

1. Годишњим извештајем Акционарског друштва утврђено је да је за пословну 2014. 

годину остварен нето добитак у износу од 500.000,00 динара, пошто је од укупне 

вредности добити за ову годину од 550.000,00 динара, издвојен износ за порез на добит 

од 50.000,00 динара. 

Исказан нето добитак за 2014. годину од 500.00,00 динара, расподељује се: 

– за резерве, у складу са статутом друштва, од 260.000 динара; 

– за дивиденде, по одлуци скупштине, у износу од 240.000,00 динара. 

 

(Алтернатива 1: 

Нето добитак расподељује се, и то: ____ % од утврђеног добитка за повећање 

основног капитала, а остатак од ____ % се расподељује акционарима. 

Могуће су и друге комбинације, на пример, део нето добитка може да се издваја за 

исплате запосленима и члановима управе по основу учешћа у добити. Ако се део нето 

добитка издваја за повећање основног капитала, онда ову одлуку прати и одлука о 

повећању основног капитала, што се детаљније уређује том одлуком.) 

 

2. Пошто укупна маса средстава за дивиденде по овој одлуци износи 240.000,00 динара, 

а број обичних акција које је друштво издало и продало износи 300 комада, утврђује се 

бруто дивиденда по свакој акцији у висини од 800,00 динара, што износи 8% 

номиналне вредности појединачне акције. 

 



 

 

3. Акционарем за потребе расподеле нето добитка сматра се свако лице власник акције 

на дан 1. марта 2015. године, као дана за који је статутом овог акционарског друштва 

одређено да се утврђује ко је акционар ради учешћа у расподели добитка (дан 

дивиденде). 

 

4. На основу списка акционара и броја акција по сваком акционару на дан дивиденде, 

достављеном од стране Централног регистра, стручна служба акционарског друштва 

обрачунаће масу бруто дивиденди сваком акционару, порез на капитал по стопи од 15% 

који пада на терет акционара и исказати нето износ дивиденди за исплату. 

 

5. Дивиденде одређене овом одлуком исплатиће се акционарима у року од 60 дана од 

дана доношења ове одлуке на скупштини акционара. 

 

6. Директор ће спровести одлуку о исплати дивиденди. 

 

7. Управа друштва је дужна да најкасније у року од 15 дана од дана одржавања 

Скупштине обавести акционаре о одлуци о исплати дивиденде и износу дивиденде, као 

и о року исплате. 

 

8. Дивиденде по овој одлуци ће се исплатити у динарима, уплатом на текући рачун 

акционара. 

 

9. Ако после дана дивиденди, а пре дана исплате дивиденди, акционар пренесе – прода 

своје акције по основу којих је остварио право на дивиденде, задржава право на 

исплату дивиденде. 

 

ДОСТАВЉЕНО: 

– Председавајућем Скупштине 

– Председнику Надзорног одбора 

– Рук. фин-рач. послова 

 

У __________ дана __________ године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 


