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ПРАВНА ПРИРОДА ЗАПИСНИКА
СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
Питање: Каква је правна природа записника са седнице скупштинских акционара
друштва?
Одговор: Акционарско друштво има законску обавезу да обезбеди вођење записника на
седници скупштине. У записник се уносе све одлуке које је донела скупштина, и тај акт
мора да садржи и све друге елементе прописане законом. Према одредби члана 365. став 5.
Закона о привредним друштвима („Службени Гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.
закон 5/15, 44/18 и 95/18), записник са седнице акционарског друштва садржи:
1) место и дан одржавања седнице;
2) име лица које води записник;
3) имена чланова комисије за гласање;
4) сажети приказ тачака по свакој тачки дневног реда;
5) начини и резултати гласања по свакој тачки дневног реда по којој је
скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука;
6) по свакој тачки дневног реда о којој је скупштина гласала број гласова који
су дати, број важећих гласова и број гласова „за“, „против“и „уздржани“ ;
7) постављена питања акционара и дате одговоре (у складу са законом) и
приговоре несагласних акционара (ако је било таквих приговора).
Записник води и одговоран је за његово уредно сачињавање секретар друштва. Ако
акционарско друштво нема секретара, председник скупштине именује записничара који
води записник (у таквом случају за уредно сачињавање записника одговоран је председник
скупштине).
Саставни део записника увек мора чинити списак лица која су учествовала у раду
седнице скупшине, као и докази о прописном сазивању седнице.
Записник са седнице скупшине потписује председик скупштине, записничар, односно
секретар друштва (ако постоји) и сви чланови комисије за гласање. Потписани записник
председник скупштине, односно секретар друштва ако постоји, дужан је да у року од три
дана од истека рока за његово сачињавање достави свим акционарима или га објави на
интернет страници друштва или интернет страници Регистра привредних субјеката у
трајању од најмање 30 дана.
У вези са записником са седнице скупштине треба још напоменти да непоступање по
напред наведеним законским правилима нема утицај на пуноважност одулка донетих на
скупштини, ако се резултат гласања и садржина тих одлука може утврдити на други начин.
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