
Напомена:  

1. Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује
у раду Скупштине акционара, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има
иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине акционара као и акционар који га је
овластио.

2. Право да лично учествује у раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад има акционар који
на дан акционара поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад тј.
163.060 акција, односно пуномоћник акционара који представља најмање 0,1% акција од
укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад тј. 163.060 акција.

3. Акционари који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција НИС а.д. Нови
Сад, односно мање од 163.060 акција, имају право да учествују у раду Скупштине акционара
преко заједничког пуномоћника, да гласају у одсуству или да гласају електронским путем у
складу са Законом о привредним друштвима.

4. Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице, изузев лица које је:

а) контролни акционар НИС а.д. Нови Сад или је лице које је под контролом контролног 
акционара или 

б) директор НИС а.д. Нови Сад, или лице које има то својство у другом друштву које је 
контролни акционар НИС а.д. Нови Сад или у друштву које је под контролом контролног 
акционара или 

в) запослени у НИС а.д. Нови Сад или лице које има то својство у другом друштву које је 
контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног 
акционара или 

г) лице које се у складу са законом сматра повезаним лицем са неким од горе наведених 
физичких лица или 

д) ревизор НИС а.д. Нови Сад или запослени у лицу које обавља ревизију НИС а.д. Нови 
Сад, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар НИС 
а.д. Нови Сад или у друштву које је под контролом контролног акционара. 

Ограничења из тачака а)-г) не примењују се на пуномоћника контролног акционара.  

5. Пуномоћје за гласање није преносиво.

6. Пуномоћје које даје акционар НИС а.д. Нови Сад може бити:

(i) дато на одређено време, у ком случају важи до истека периода на које је дато;
(ii) дато на неодређено време, уколико је то изричито предвиђено пуномоћјем или уколико

у пуномоћју није наведен било какав рок, у ком случају важи до опозива; или  
(iii) дато за појединачну седницу Скупштине акционара НИС а.д Нови Сад, у ком случају

важи и за евентуалну поновљену седницу. 

Уколико се пуномоћје даје само за појединачну седницу Скупштине акционара обавезна је 
употреба нижег формулара за давање пуномоћја који прописује Друштво. 

7. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом
којим се уређује овера потписа, односно од стране надлежног органа или лица уколико се
овера потписа на пуномоћју врши у иностранству. Пуномоћје 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.

Ако је пуномоћник акционара правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника 
или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног 
лица или његов запослени.



У случају да постоји разлика између броја акција које су наведене у пуномоћју акционара и 
броја акција које акционар поседује на Дан акционара сматраће се да је пуномоћник 
овлашћен да гласа са оним бројем акција које акционар поседује на Дан акционара.

9. Акционар Друштва може пуномоћје дати и електронским путем и тада ово пуномоћје мора
бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се
уређује електронски потпис.

10. Уколико се пуномоћје даје у писаној форми, једна копија пуномоћја и пратећих докумената 
(нпр. превода овере потписа на српски језик) мора бити достављенa на следећу адресу: 
НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад ( са обавезном назнаком: за Сектор 
корпоративног секретара), најкасније 3 (три) радна дана пре дана одржавања седнице 
Скупштине акционара тј. до 18.06.2018. године. Оригинал или оверена копија пуномоћја и 
пратећих докумената се доставља Друштву најкасније пре почетка седнице Скупштине 
акционара.

11. У случају давања пуномоћја електронским путем, акционар или пуномоћник обавештава
Друштво о датом пуномоћју и доставља пуномоћје најкасније 24 часа пре одржавања
седнице Скупштине акционара на следећу адресу електронске поште:
servis.akcionara@nis.eu.

12. Акционар који је дао пуномоћје може исто да измени или опозове писаним путем у сваком
тренутку до дана одржавања X редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, 
под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво. Неће 
се узети у обзир измене пуномоћја достављене на дан одржавања седнице Скупштине 
акционара. Сматра се да је пуномоћје прећутно опозвано у случају да акционар Друштва 
достави Друштву своj писани глас или глас дат електронским путем у складу са чланом 7 
Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, односно у случају акционара Друштва 
који поседује најмање 0,1% укупног броја акција Друштва ако акционар Друштва лично 
приступи седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

У случају писаног опозива, потпис акционара Друштва такође мора да буде оверен код
надлежног органа, односно лица у складу са горе наведеном тачком 7.

Опозив пуномоћја постоји и када акционар одлучи да своје право врши преко другог (новог)
пуномоћника коме изда пуномоћје у прописаној форми и садржини.

13. У случају да НИС а.д. Нови Сад прими два или више пуномоћја издатих од стране истог
акционара, као важеће се узима пуномоћје које носи каснији датум, под условом да исто
испуњава све захтеве у погледу форме и садржине. У случају да два или више пуномоћја
издатих од стране истог акционара носе исти датум, а свако од њих испуњава захтеве у
погледу форме и садржине, важиће оно пуномоћје које буде прво достављено НИС а.д. Нови
Сад уочи седнице Скупштине акционара.

14.  Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара Друштва као пуномоћник за
гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара Друштва.
Међутим, акционар Друштва пуномоћјем не може поделити број гласова које поседује тако
да пуномоћник акционара Друштва о истом питању гласа на различите начине.

8.
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ФОРМУЛАР ЗА ДАВАЊЕ ПУНОМОЋЈА  
за учешће у раду (укључујући и гласање) на  

редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад  

На основу члана 344. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 
99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), чланова 8.3 и 8.13 Статута НИС а.д. Нови Сад (у 
даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), бр. 70/SA-od/VI-11a oд 30.06.2014. 
године и чланова 1.4 и 9. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/
SA-od/VIII-10a oд 28.06.2016. године (пречишћени текст), дајем следеће

П У Н О М О Ћ Ј Е 

Овим ја, 
(име и презиме) 

са пребивалиштем у 
(град, општина, држава) 

улица бр. 

ЈМБГ  

број личне карте 

издата од 

као акционар НИС а.д. Нови Сад са обичних акција 
(унети број поседованих акција) 

ISIN број RSNISHE79420, CFI код ESVUFR, 

овлашћујем 
(име и презиме / пословно име пуномоћника) 

са пребивалиштем у 
(град, општина, држава) 

улица бр. 

ЈМБГ 

број личне карте 

издата од 

да ме заступа и да у моје име може учествовати у раду Скупштине акционара НИС а.д. 
Нови Сад тј. гласати и учествовати у расправи о питањима на дневном реду Скупштине 
акционара, што укључује и подношење предлога, постављање питања која се односе на 
дневни ред Скупштине акционара и добијање одговора, у складу са Законом о 
привредним друштвима, Статутом НИС а.д. Нови Сад и Пословником Скупштине 
акционара НИС а.д. Нови Сад.



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 

1 

Пуномоћник се овлашћује да гласа на следећи начин о тачкама дневног реда:  
(Није обавезно да пуномоћје садржи наведене инструкције за гласање. У складу са Законом о 
привредним друштвима, ако пуномоћје садржи упутства или налоге за остваривање права гласа 
пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник 
остварује право гласа савесно и у најбољем интересу акционара.) 



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 

2 

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)

3 

Ово пуномоћје се даје на неограничени временски период и важи до опозива. 

ИЛИ 

Ово пуномоћје се даје на ограничени временски период, и то до ___. ___. 20___. 
године. Истеком наведног периода пуномоћје престаје да важи. 

ИЛИ 

Пуномоћје се даје ради заступања на X редовној седници Скупштине акционара НИС 
а.д. Нови Сад која ће се одржати 21.06.2018. године и његово важење престаје 
извршењем наведене радње, односно опозивом уколико се пуномоћје опозове пре 
извршења наведене радње. 
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