
ФОРМУЛАР ПУНОМОЋЈА број ______*

П У Н О М О Ћ Ј Е
за гласање на Редовној седници Скупштине акцонара Техноградња ад Зрењанин, заказаној за

28.06.2017. године 

Ја_____________________(презиме и име акционара/пословно име ) са 
адресом:___________________________, ЈМБГ/ПИБ___________________) 

О В Л  А Ш Ћ  У Ј Е М 

______________________________(презиме и име пуномоћника) са 
адресом:_____________________________, ЈМБГ______________________, да у моје име учествује 
у раду седнице Скупштине акционара , која ће се одржати 28.06.2017. године , и гласа по основу 
______** ( број ) обичних акција, са исто толико гласова, по следећим тачкама дневног реда : 

1.Избор Председника Скупштине , презентовање извештаја- списка учесника и утврђивање кворума
за рад седнице Скупштине/ГЛАСАМ ___________***
2.Именовање Комисије за гласање и записничара/ГЛАСАМ ___________***
3. Усвајање дневног реда /ГЛАСАМ ___________***
4.Усвајање  записника  са  редовне  седнице  скупштине  акционара  одржане  дана  27.06.2016.године
/ГЛАСАМ ___________***
5.Доношење Одлуке о усвајању финансијких извештаја за 2016.годину/ГЛАСАМ ___________***
6.Доношење  Одлуке  о  усвајању извештаја  независног  Ревизора  о  финансијским  извештајима  за
2016.годину/ГЛАСАМ ___________***
7.Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја за 2016.годину/ ГЛАСАМ ___________***
8.Доношење одлуке о расподели добити  за 2016.годину/ ГЛАСАМ________***
9. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2017.годину/ ГЛАСАМ ___________***
10.Усвајање извештаја Одбора директора/ ГЛАСАМ ___________***

А к ц и о н а р  
______________________________

(потпис акционара који је физичко лице
односно потпис овлашћеног лица и печат 

уколико је акционар правно лице ) 

Напомене:

* податак уписује Техноградња ад
** унети број акција 
*** унети речи „ЗА“ ,“ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“
Ако физчко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се
уређује овера потписа. 



 ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ

На редовној седници Скупштине акционара Техноградња ад Зрењанин, заказаној за 28.06.2017. 
године са почетком од 10 часова, у пословним просторијама друштва у Зрењанину, Петра Драпшина 
број 1, по предложеном дневном реду гласам на следећи начин :

1.Избор Председника Скупштине , презентовање извештаја- списка учесника и утврђивање кворума
за рад седнице Скупштине/ГЛАСАМ ___________***
2.Именовање Комисије за гласање и записничара/ГЛАСАМ ___________***
3. Усвајање дневног реда /ГЛАСАМ ___________***
4.Усвајање  записника  са  редовне  седнице  скупштине  акционара  одржане  дана  27.06.2016.године
/ГЛАСАМ ___________***
5.Доношење Одлуке о усвајању финансијких извештаја за 2016.годину/ГЛАСАМ ___________***
6.Доношење  Одлуке  о  усвајању извештаја  независног  Ревизора  о  финансијским  извештајима  за
2016.годину/ГЛАСАМ ___________***
7.Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја за 2016.годину/ ГЛАСАМ ___________***
8.Доношење одлуке о расподели добити  за 2016.годину/ ГЛАСАМ________***
9. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2017.годину/ ГЛАСАМ ___________***
10.Усвајање извештаја Одбора директора/ ГЛАСАМ ___________***

Подаци о акционару :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
( унети за физичко лице име, презиме, ЈМБГ, број личне карте, ондосно за правно лице пословно
име, седиште и матични број ) 

А к ц и о н а р  
______________________________

(потпис акционара који је физичко лице
односно потпис овлашћеног лица и печат 

уколико је акционар правно лице ) 
Напомена: 

Потпис акционара на формулару мора бити оверен у складу са законом који уредјује оверу потписа ,
у складу са чланом 340. став 1. ЗПД
*** унети речи:

 „ЗА“ ,“ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“


