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УЧЕШЋЕ У ДОБИТИ ЧЛАНА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ 
 

Питање: Како члан друштва са ограниченом одговорношћу остварује право на 

учешће у добити друштва? 

 

Одговор: Право на учешће у добити то јест на исплату добити, најважније је право 

чланова друштва са ограниченом одговорношћу. Одредбама члана 183. Закона о 

привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15 и 

44/18) предвиђена су два правила у вези са исплатом добити члановима друштва. 

Према првом  правилу, на исплату добити члановима друштва примењују се одредбе 

поменутог закона о исплати дивиденде и међудивиденде акционарима. Из тога произлази 

закључак да су годишњи финансијски извештаји и извештаји о пословању друштва основа 

за доношење одлука о расподели добити друштва. Друштво има обавезу да чланове 

обавести о одлуци о исплати дивиденте у року од 15 дана од дана доношења те одлуке. 

Износ учешћа у добити друштва одређује се одлуком скупштине друштва. 

Друго праивло прописује да се оснивачким актом може одредити да се исплата добити 

не врши у сразмери са уделом чланова у основном капиталу друштва (што је иначе 

принцип). Са стицањем права на исплату добити члан друштва постајње његов поверилац 

и у том својству може користити одређена права (предвиђена облигационим и другим 

прописима) према друштву, које у односу на ту исплату има статус дужника члана. 

Чланом 184.  Закона о  привредним друштвима предвиђена су одређена ограничења 

плаћања (у првом реду у односу на исплату добити) члановима друштва са ограниченом 

одговорношћу. Та ограничења су следећа: 

1) друштво не може вршити плаћања својим члановима ако је према 

последњим годишњим финансијским извештајима његова нето имовина мања или 

би услед такве исплате постала мања од уплаћеног основног капитала увећаног за 

резерве које је друштво у обавези да одржава, ако такве резерве постоје, осим у 

случају смањења основног капитала; 

2) укупан износ исплате члановима друштва за пословну годину не може бити 

већи од добити на крају те пословне године, увећане за нераспоређену добит из 

претходних периода и износе резерви предвиђених за расподелу члановима, а 

умањене за непокривене губитке из претходних периода и износе законских и 

статутарних резерви које је друштво у обавези да одржава; 

3) чланови којима је извршено плаћање супротно наведеним правилима дужни 

су да износ који су примили врате друштву ако су знали или су морали знати да се 

плаћање врши супротно закону. 

 

 

 


