
Одлука о исплати привремене дивиденде (међудивиденде) 

 

 

На основу члана ___. Статута ______________ (назив и седиште привредног друштва) 

Надзорни одбор на седници одржаној дана _______ године, донео је следећу 

  

О Д Л У К У 

о исплати привремене дивиденде (међудивиденде) за 20___. годину 

 

1. На основу привремених финансијских извештаја за период од ____________ до 

____________, којима је утврђен нето добитак по одбитку пореза на добит у износу од 

______ динара, ОДОБРАВА СЕ исплата међудивиденде у укупном износу од ______ 

динара из остварене добити. 

 

2. Остатак добити у износу од ______ динара остаје нераспоређен. 

 

3. Бруто међудивиденда по једној акцији износи ____ динара. 

 

4. Право на међудивиденду имају власници акција чије су акције регистроване у 

Централном регистру хартија од вредности на дан _________. године. Укупан број 

акција је ______ комада. 

 

5. Исплата међудивиденде извршиће се у новцу до ____________. године. 

 

6. На основу финансијских извештаја Надзорни одбор утврдио је да су испуњени 

законски услови и да: 

1) извештаји о пословању друштва и његовим финансијским резултатима сачињени за 

ту намену јасно показују да је друштво у периоду за који се исплаћује међудивиденда 

остварило добит и да су расположива новчана средства друштва довољна за плаћање те 

међудивиденде; 

2) износ међудивиденде који се исплаћује није већи од укупне добити остварене након 

завршетка претходне пословне године за коју су сачињени финансијски извештаји, 

увећане за нераспоређену добит и износе резерви које се могу користити за те намене, а 

умањене за утврђене губитке и износ који се мора унети у резерве у складу са законом 

или статутом; 

3) друштво нема непокривених губитака; 

4) исплатом међудивиденде нето имовина друштва неће бити мања од основног 

капитала и неће угрозити ликвидност друштва. 

 

7. Одлуку о исплати међудивиденде спровешће генерални директор. 

 

О б р а з л о ж е њ е :  

  



Надзорни одбор је у складу са Законом и Статутом Друштва, као и препоруком 

Комисије за ревизију, која је исконтролисала сачињен привремени финансијски 

извештај за период од ____________ до ______________. године, одобрио исплату 

међудивиденде из остварене добити и донео одлуку како гласи у изреци. 

 

Председник Надзорног одбора 

________________________ 

  

Достављено:  

– генералном директору 

– члановима Надзорног одбора 

– Комисији за ХоВ  


