Законом о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08,
58/09, 100/11 и 67/13) уређује се оснивање и управљање привредним друштвима.
Привредно друштво је правно лице које оснивају правна и/или физичка лица ради
обављања дјелатности у циљу стицања добити.
У случају када физичка лица оснивају привредно друштво, за доношење одлуке о
оснивању или закључивање уговора о оснивању привредног друштва, ирелевантна је
околност да ли је оснивач у радном односу.
Исто тако, према одредбама поменутог закона, а и других прописа од значаја за пословање
у овој привредној форми, оснивач привредног друштва нема обавезу да истовремено буде
и запослени радник у привредном друштву које је основао.
За предметно питање, важно је навести и да је привредно друштво дужно имати законског
заступника, као лице које ће друштво заступати у правном промету. Будући да је из
постављеног питања евидентно да се ради о друштву са ограниченом одговорношћу, на
основу одредбе члана 148. Закона о привредним друштвима, овај облик привредних
друштава дужан је имати директора или управни одбор, као орган који заступа и води
послове друштва. Да ли ће друштво са ограниченом одговорношћу имати директора или
управни одбор, искључиво зависи од воље оснивача овог облика привредног друштва.
С тим у вези, значајна је околност да лица, која се именују за директора односно у
управни одбор друштва са ограниченом одговорношћу, могу бити различита од лица која
су оснивачи овог облика привредних друштава. Дакле, у пословној форми привредног
друштва, раздвојен је власнички дио друштва, којег чине оснивачи односно власници
друштва, од управљачког дијела друштва, што подразумијева орган који води послове
друштва.
Овом приликом, а знања ради, наводимо и да ако се оснивачи друштва са ограниченом
одговорношћу одлуче за директора, као орган друштва, могу имати у виду и одредбу
члана 51. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16), која прописује
могућност обављања послова директора без заснивања радног односа.
Слиједом изнесеног, оснивач друштва са ограниченом одговорношћу нема обавезу да буде
запослен у друштву у чијем оснивању је учествовао, нити у неком другом привредном
друштву.

