
УПУТСТВО ЗА 

ДАВАЊЕ ПУНОМОЋЈА И 

ГЛАСАЊЕ 

ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ 
на седници Скупштине акционара 

НИС а.д. Нови Сад 



Акционар НИС а.д. Нови Сад може дати пуномоћје за Скупштину акционара и електронским путем. 
Такође, акционар који има право учешћа у раду седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад 
може да гласа о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине акционара попуњавањем и 
упућивањем формулара за гласање и електронским путем.  

У случају давања пуномоћја или гласања електронским путем, формулар мора бити потписан 
квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. 

Да би акционар дао пуномоћје или гласао електронским путем 
потребно је да: 

1. Поседује квалификовани електронски сертификат (стр. 1)

> Како се добија квалификовани електронски сертификат 

> Садржај података сертификата 
> Сертификати иностраних сертификационих тела 

> Уколико документ није потписан квалификованим 

 електронским потписом 

2.Изврши потребна подешавања за коришћење квалификованог

     електронског сертификата (стр. 2) 

> Подешавање Adobe Acrobat Reader-a 

3. Попуни формулар и потпише га квалификованим

електронским сертификатом (стр. 4)

> Преузимање формулара

> Попуњавање формулара 

> Потписивање сертификатом 

4. Достави потписани формулар електронским путем (стр. 5)
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Поседовање квалификованог електронског сертификата 

За давање пуномоћја за појединачну седницу скупштине електронским путем и за гласање 
електронским путем потребно је користити обрасце који су доступни на интернет страници НИС а.д. 
Нови Сад у ПДФ формату. За потписивање ових образаца неопходно је поседовати квалификовани 
електронски сертификат за електронско потписивање. 

Како се добија квалификовани електронски сертификат? 

Квалификоване електронске сертификате издају искључиво регистрована сертификациона тела 
чији је списак доступан на страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација у делу 
„Регистар сертификационих тела“ (http://epotpis.mtt.gov.rs/elektronski-potpis/#регистар). НИС а.д. 
Нови Сад не врши издавање квалификованих електронских сертификата, нити је ове сертификате 
могуће добити посредством НИС а.д. Нови Сад. Додатне информације о начину прибављања, 
подношењу захтева, документацији и преузимању ових сертификата доступне су на интернет 
страницама сертификационих тела. 

Садржај података сертификата 

Како би се омогућила идентификација акционара који је дао пуномоћје електронским путем и 

акционара тј. пуномоћника који је гласао електронским путем, потребно је да међу подацима о 

кориснику квалификованог електронског сертификата буде и његов јединствени матични број 

(ЈМБГ). 

Сертификати иностраних сертификационих тела 

Квалификовани електронски сертификати издати од стране иностраних сертификационих тела 
равноправни су са домаћим ако је инострано сертификационо тело добило решење од надлежног 
органа, у складу са Законом о електронском потпису или ако потичу из земље са којом постоји 
билатерални споразум о међусобном признавању квалификованих електронских сертификата.  

Уколико документ није потписан квалификованим електронским потписом 

Неће се узети у обзир пуномоћје или глас дат електронским путем уколико није потписан 

квалификованим електронским потписом. Акционари који не поседују квалификовани електронски 

сертификат имају, као и до сада, могућност да дају пуномоћје писаним путем или да гласају у 

одсуству у складу са условима који су предвиђени Статутом НИС а.д. Нови Сад и Пословником 

Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад. 

http://epotpis.mtt.gov.rs/elektronski-potpis/#????????
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Подешавања за коришћење 
квалификованог електронског сертификата 

Након преузимања сертификата од сертификационог тела на одговарајућем медију (паметна 

картица или USB паметни токен) потребно је инсталирати неопходне управљачке програме 

(драјвере) за паметну картицу или USB токен, као и неопходан софтвер за коришћење 

квалификованих електронских сертификата, а које заједно са упутством за инсталацију можете 

преузети са интернет странице сертификационог тела (списак адреса дат је на крају овог упутства). 

Уколико се квалификовани електронски сертификат налази на паметној картици потребно је 

поседовати и читач картице. 

Подешавање Adobe Acrobat Reader-a 

> Формулар се може попунити и потписати квалификованим електронским сертификатом помоћу 

програма Adobe Acrobat Reader (минимум верзија 10.0 или новији) који можете преузети овде; 

> На рачунару корисника мора да буде подешен тачан датум, време и временска (часовна) зона 

(GMT+01:00); 

> Пре потписивање потребно је на форми “Digital Signatures Advanced Preferences” и картици 

“Windows Integration” изабрати (чекирати) све три понуђене опције. До ове форме се долази на 

следећи начин: Edit > Preferences > Security > дугме Advanced Preferences; 

4 
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http://get.adobe.com/reader/
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> Потребно је да на истој форми “Digital Signatures Advanced Preferences” и картици “Creation” буде 

изабрана опција “Include signature's revocation status when signing” која омогућава уграђивање 

регистра опозваних сертификата у потписан ПДФ документ, а пожељно је да буду изабране 

(чекиране) и остале две опције; 

> Приликом потписивања ПДФ документа потребно је обезбедити да рачунар има приступ 

интернету како би Adobe Acrobat Reader приликом потписивања могао да угради регистар 

опозваних сертификата (Certificate Revocation List - CRL) у потписан ПДФ документ. 
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Попуњавање формулара и потписивање сертификатом 
квалификованим електронским сертификатом 

Преузимање формулара 

Формулар за давање пуномоћја и формулар за гласање су доступни на интернет страници НИС 

а.д. Нови Сад (http://ir.nis.rs/ix-skupstina-akcionara) у ПДФ формату.

Попуњавање формулара 

Потребно је исправно попунити сва поља у формулару тј. изабрати одговарајуће опције осим 

уколико другачије није наведено у самом формулару (нпр. давање пуномоћнику инструкција за 

гласање). 

Потписивање сертификатом 

На крају документа са десне стране налази се поље „Потпис акционара“ или „Потпис заступника 

друштва“ код формулара за давање пуномоћја тј. поље „Потпис 

акционара/пуномоћника/заступника“ код формулара за гласање. Избором овог поља отвара се 

форма где је потребно изабрати квалификовани електронски сертификат којим ће корисник 

потписати формулар („Sign As“ или „Digital ID“) и затим изабрати опцију „Sign“. 

Након овога, биће понуђен дијалог за унос ПИН-а паметне картице или USB токена, где је након 

уноса потребно притиснути „ОК“. 

http://ir.nis.rs/ix-skupstina-akcionara
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Након уноса исправног ПИН-а појавиће се форма „Save As“ путем које бирате назив потписаног 

документа и локацију на Вашем рачунару на којој ће документ бити сачуван, а затим је потребно 

притиснути дугме „Save“. 

Након потписивања није дозвољено мењати садржај ПДФ документа и такав формулар неће бити 

прихваћен. 

Достава потписаног формулара електронским путем 

Сачувани документ је потребно послати електронском поштом у облику прилога на адресу 

servis.akcionara@nis.eu најкасније 24 сата пре почетка седнице Скупштине акционара.  

mailto:servis.akcionara@nis.eu
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Корисне адресе 

Министарство трговине,  

туризма и телекомуникација http://epotpis.mtt.gov.rs/elektronski-potpis/ 

Сертификационо тело МУП РС http://ca.mup.gov.rs/ 

Сертификационо тело Поште http://www.ca.posta.rs/ 

Сертификационо тело 

Привредне коморе Србије http://www.pks.rs/Usluge.aspx?IDUsluge=4&t=2 

Halcom а.д. Београд http://www.halcom.rs/index.php?section=80 

E-Smart Systems д.о.о. Београд http://qca.e-smartsys.com/ 

Сертификационо тело Министарства 

одбране и Војске Србије http://www.ca.vs.rs/ 

http://epotpis.mtt.gov.rs/elektronski-potpis/
http://ca.mup.gov.rs/
http://www.ca.posta.rs/
http://www.pks.rs/Usluge.aspx?IDUsluge=4&t=2
http://www.halcom.rs/index.php?section=80
http://qca.e-smartsys.com/
http://www.ca.vs.rs/



