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ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ У СКУПШТИНИ
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
Питање: Која су основна обележја пуномоћја за гласање у скупштини друштва са
ограниченом одговорношћу?
Одговор: Своје право учешћа у раду и одлучивању скупштине члан друштва са ограниченом
одговорношћу, по правилу, остварује непосредно, тј. лично. Међутим, члан друштва може
учествовати у раду скупштине (расправа и гласае) и преко свог пуномоћника коме даје
писмено овлашћење за вршење овог свог права уместо њега. Пуномоћјем се не може пренети
само део гласачких права члана друштва, јер би то компликовало поступак расправљања и
одлучивања на седници. Члан друштва слободно одлучује о избору свог пуномоћника, тако
да пуномоћник може бити како било који други члан дршутва, тако и свако друго лице
(наравно под условом да је пословно способно). На седници скупштине пуномоћник делује у
име и за рачун члана који му је издао пуномоћје. Закон није прописао обавезу овере
пуномоћја, али је дао могућност члановима друштва да такву обавезу (ако желе) предвиде
оснивачким актом.
Сагласно одредби члана 207. став 5. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“,
бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18) на пуномоћје за гласање примењују се и
следећа правила:
1) пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и
члан дршутва који му је дао пуномоћје;
2) друштво не може да пропише посебне услове које мора да испуњава
пуномоћник нити да ограничи њихов број;
3) ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је сваки од
пуномоћника понаособ овлашћен за гласање;
4) ако седници приступи више од једног пуномоћника истог члана, друштво ће
као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју;
5) друштво може прописати обавезну употребу одређеног формулара за давање
пуномоћја са инструкцијама по свакој тачки дневног реда;
6) ако пуномћје за гласање садржи упутства или налоге за остваривање права
гласа, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутства,
пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу члана;
7) налози и упутства које је члан друштва дао пуномоћнику морају бити јасни и
прецизни и дати по тачка дневног реда седнице;
8) након одржавања саднице пуномоћник је дужан да обавести члана о начину на
који је гласао на седници;
9) пуномоћник је одговоран за штету члану ако не поступа по налозима или
упутствима за остваривање права гласа, односно ако не гласа савесно и у најбољем
интересу члана;
10) ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу скупштине,
оно важи и за поновљену седницу;
11) ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу
скупштине, оно важи и за све наредне седнице скупштине, до опозива односно до
истека периода на који је дато.
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