
Напомена: 

1. Aкционар Друштва који има право учешћа у раду X редовне седнице Скупштине
акционара НИС а.д. Нови Сад има право да гласа о сваком питању о коме се гласа на X
редовној седници Скупштине акционара попуњавањем и упућивањем формулара за
гласање путем директне предаје, курирске службе, путем препоручене поште или
електронским путем, који код гласања у одсуству мора бити примљен од стране НИС
а.д. Нови Сад најкасније 3 (три) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине
акционара тј. до 18.06.2018. године, а код гласања електронским путем најкасније 24
часа пре одржавања седнице Скупштине акционара.

2. Код гласања у одсуству формулар за гласање се доставља на следећу адресу: НИС а.д.
Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад (са обавезном назнаком: за Сектор
корпоративног секретара), док се код гласања електронским путем формулар за
гласање доставља на следећу адресу електронске поште: servis.akcionara@nis.eu.

3. Путем формулара за гласање може гласати акционар који поседује акције НИС а.д. Нови
Сад на дан утврђења списка акционара који имају право на учешће у раду X редовне
седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (дан акционара). Дан акционара је
десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине акционара, тј. 11.06.2018. године.

4. Заступник и пуномоћник акционара Друштва је овлашћен да гласа писаним путем и
електронским путем као и сам акционар Друштва. У случају да путем формулара за
гласање гласа заступник или пуномоћник акционара, уз формулар за гласање се
доставља и одговарајући доказ о праву на заступање акционара (нпр. пуномоћје или
извод из надлежног регистра).

5. Код гласања у одсуству потпис акционара тј. другог лица које потписује формулар за
гласање у име акционара Друштва, мора бити оверен код надлежног органа, односно
лица.

6. Формулар за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера
потписа, односно од стране надлежног органа или лица уколико се овера потписа на
формулару врши у иностранству. Формулар за гласање и текст овере потписа који су
сачињени на страном језику преводе се на српски језик од стране овлашћеног тумача
и/или преводиоца у Републици Србији и такав превод се такође доставља Друштву.

7. У случају гласања електронским путем, формулар за гласање мора бити потписан
квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује
електронски потпис.

8. Сваки акционар који је гласао у одсуству или електронским путем на претходно
наведени начин, сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама
дневног реда по којим је гласао. Његови гласови се рачунају у кворум и већину за
одлучивање и придодају се гласовима осталих акционара НИС а.д. Нови Сад који су
гласали о предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара Друштва.
Гласови акционара или пуномоћника који је гласао у одсуству или електронским путем
неће бити рачунати у сврхе кворума и већине за одлучивање у погледу оних предлога
одлука о којима акционар не може гласати у складу са Законом о привредним друштвима
(искључење права гласа).

9. Глас о питањима по наведеним тачкама дневног реда, рачуна се само ако акционар
назначи једну од три могуће опције („ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“). Непуноважност
гласања о једном питању не утиче на пуноважност гласања по другим питањима.
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ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ 
на редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад 

Пословно име друштва 
Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет 
нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса 
„Нафтна Индустрија Србије“ а.д. Нови Сад 

Седиште друштва Народног фронта 12, Нови Сад, Република Србија 

Број и форма седнице 
Скупштине акционара 

X редовна седница 

Датум и време седнице 
Скупштине акционара 

21.06.2018. године са почетком у 12:00 часова

Подаци о акционару: 

Име и презиме / 
Пословно име  

Пребивалиште / Седиште 
(уписати улицу и број, град, 
општину и државу) 

ЈМБГ / Матични број 

Број личне карте или 
број пасоша 

Издат(а) од 

Број поседованих акција1 

ISIN број акција RSNISHE79420 

CFI код акција ESVUFR 

1 Уноси се број акција које је акционар поседовао на дан утврђења списка акционара који имају право на учешће у раду X редовне седнице 

Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (Дан акционара), а који је десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине акционара, тј. 11.06.2018. 

године. 

Уколико путем формулара гласа пуномоћник или заступник акционара потребно је попунити податке у наставку 

 Акционара заступа пуномоћник 
(име и презиме) 

 са пребивалиштем у 
(град, општина, држава)

 улица бр. 

 ЈМБГ 

 број личне карте 

издата од 

у складу са пуномоћјем које се прилаже уз овај формулар за гласање. 



 (Гласови акционара или пуномоћника који је гласао у одсуству или електронским путем неће бити 
рачунати у сврхе кворума и већине за гласање у погледу оних предлога одлука о којима акционар не 
може гласати у складу са Законом о привредним друштвима.) 
Акционар гласа на X редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о 
тачкама дневног реда на следећи начин: 

Тачка 
дневног 

реда 
Одлуке и гласови акционара 

1. 

Одлука о избору председн ика на X редовној  
седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад 

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 

2.1 

Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови 
Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. 

године ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 

2.2. 

Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. 
Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. годину 

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 

2.3. 

Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора 
PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији 

Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад  
за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године 

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 

2.4. 

Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора 
PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији 
Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад  
за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године 

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 

2.5. 
Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину 

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 

2.6. 

Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора 
PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији 

Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину
годину ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 

3.1. 

Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови 
Сад за 2017. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског 

извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима 
ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 
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3.2. 

Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада  
Одбора директора и комисија Одбора директора  

НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2017. – март 2018. године 
ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 

4. 

Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења посла у коме 
постоји лични интерес у периоду април 2017. године - март 2018. године 

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 

5. 

Одлука о усвајању Извештаја о примерености  
састава Одбора директора и броја чланова 

 Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад 
ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 

6. 

Одлука о усвајању Извештаја о процени износа и структуре 
 накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад 

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 

7. 

Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор 
 над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад 

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 

8. 

Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских и 
Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. 

годину ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 

9. 

Одлука о расподели добити за 2017. годину, исплати дивиденди и 
утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад 

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 
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10. 
Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад 

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 

11. 
Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад 

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 

12.1 

Одлука o o разрешењу и именовању Председника 
 и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над 

 пословањем и поступком извештавања акционарa НИС а.д. Нови Сад 
ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 



12.2 

Одлука o одобравању Предрачунa трошкова (Буџета)  
Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и 

поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2018. и 2019. 
годину ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН 

У _______________, дана ___. ___. 2018. године 

(потпис акционара / пуномоћника / заступника) 
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