
 
 
 

ФОРМУЛАР  ЗА  ГЛАСАЊЕ  У  ОДСУСТВУ  НА  52. РЕДОВНОЈ  СЕДНИЦИ   
СКУПШТИНЕ  „ТЕЛЕКОМ  СРБИЈА“ А .Д .  БЕОГРАД  

 
Пуно пословно име друштва: Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ акционарско 
друштво, Београд ( у даљем тексту: Друштво) 
Седиште друштва: Београд, Таковска 2  
Форма заседања Скупштине Друштва:  редовна седница  
Датум и време заседања Скупштине Друштва: 28.6.2017. године са почетком у 12 часова.  
 
Акционар (уписати име и презиме односно 
пословно име) 

 

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

 

ЈМБГ / Матични број  
Број личне карте / број пасоша,  
издата од / издат од 

 

Број поседованих акција  
ISIN број  
CFI код 

RSTLKME93718 
ESVUFR

 
*Акционара заступа пуномоћник/заступник _______________________________________________ 

      (име и презиме) 
пребивалиште _______________________________, улица____________________,бр.__________ 
   (град, општина) 
ЈМБГ__________________________, бр. личне карте/пасоша ______________________________,  
издата од/издат од _________________ у складу са пуномоћјем које се прилаже уз овај формулар 
за гласање/у складу са изводом из надлежног регистра који се прилаже уз овај формулар за 
гласање (брисати уколико акционара не заступа пуномоћник/заступник). 
*Гласови акционара или пуномоћника који је гласао у одсуству неће се 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 у одсуству на 52. редовној седници Скупштине Друштва о тачкама дневног 
реда како следи: 
 
Тачка дневног               ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
реда 
 

1. Усвајање Записника са 51. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд
  

ЗА                                  ПРОТИВ                                  УЗДРЖАН 

 2. Усвајање Финансијских извештаја „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2016. годину са 
извештајем овлашћеног ревизора 

 
      ЗА                                       ПРОТИВ                               УЗДРЖАН   

3.Усвајање Консолидованих финансијских извештаја „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2016. 
годину са извештајем овлашћеног ревизора 

                        ЗА                                       ПРОТИВ                               УЗДРЖАН   

4. Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. 
Београд и његових повезаних правних лица за 2016. годину 

  ЗА                                       ПРОТИВ                               УЗДРЖАН   



5. Усвајање Одлуке о расподели добити по Финансијским извештајима „Телеком Србија“ 
а.д. Београд за 2016. годину 

  ЗА                                       ПРОТИВ                               УЗДРЖАН 

6.  Усвајање Извештаја Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд о пословању 
Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Телеком Србија“ а.д. 
Београд за период јун 2016 – април 2017. године 

    ЗА                                       ПРОТИВ                               УЗДРЖАН 

7.Усвајање Одлуке о избору ревизора за преглед полугодишњих и ревизију годишњих 
финансијских извештаја „Телеком Србија“ а.д. за 2017. и 2018. годину и утврђивању 
накнаде за рад ревизора,  

  ЗА                                       ПРОТИВ                               УЗДРЖАН 

8. Усвајање Одлуке о давању позитивног мишљења на избор проф. др Ђорђа Мазињанина, 
члана Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд за в.д. директора ЈП Сава Центар 

  ЗА                                       ПРОТИВ                               УЗДРЖАН 

9. Усвајање Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд 

  ЗА                                       ПРОТИВ                               УЗДРЖАН 

 
 
                          _______________________________ 

                                   (Име и презиме акционара/пуномоћника/заступника) 
 

             ________________________________ 
                                 ЈМБГ, број личне карте/пасоша 
 
 
 
 
Напомена:  
 
1. Aкционар Друштва, који има право учешћа у раду 52. редовној седнице Скупштине „Телеком 
Србија“ а.д. (у даљем тексту: Скупштина Друштва), има право да гласа о сваком питању о 
коме се гласа на 52. редовној седници Скупштине Друштва попуњавањем и упућивањем 
формулара за гласање у одсуству на следећу адресу: „Телеком Србија“ а.д. Београд, улица 
Таковска бр. 2, 11000 Београд (са назнаком: за Секретара Друштва).  
 
2. Формулар за гласање у одсуству, у складу са чланом 13.1 Пословника о раду Скупштине 
Друштва, мора бити примљен од стране Друштва, најкасније 2 (два) радна дана, пре дана 
одржавања 52. редовне седнице Скупштине Друштва, односно до 26.6.2017. године.  
 
3. Путем формулара за гласање у одсуству може гласати акционар који поседује акције 
Друштва на дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду 52. 
редовне седнице Скупштине Друштва. Дан акционара је десети дан пре дана одржавања 
седнице Скупштине Друштва, односно  18.6.2017. године.  
 
4. У случају да путем формулара за гласање у одсуству гласа заступник или пуномоћник 
акционара, уз формулар за гласање се доставља и одговарајући доказ о праву на заступање 
интереса акционара (нпр. пуномоћје за гласање). Пуномоћник акционара може гласати писаним 
путем, само ако је таквo  oвлашћење изричито прописано у пуномоћју које се доставља уз 
формулар за гласање. 
 
5. Потпис акционара/пуномоћника на формулару за гласање у одсуству мора бити оверен код 
надлежног органа, у складу са законом којим се уређује овера потписа. Када је акционар 



Друштва правно лице, потпис лица овлашћеног за заступање/пуномоћника се не оверава, с 
тим да формулар за гласање мора бити дат на меморандуму. 
 
6. Сваки акционар Друштва који је гласао у одсуству, сматра се присутним на седници и 
рачуна се у кворум приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којим је гласао. Његов глас 
се придодаје гласовима осталих акционара, који су гласали о предметним тачкама дневног 
реда седнице Скупштине Друштва. У складу са чланом 362. Закона о привредним друштвима, 
гласови акционара или пуномоћника који је гласао у одсуству неће бити рачунати у сврхе 
кворума и већине за гласање у погледу оних предлога одлука о којима акционар не може 
гласати на седници, на којој се одлучује о: 1) његовом ослобађању од обавеза према друштву, 
или о смањењу тих обавеза; 2) покретању или одустајању од спора против њега; 3) 
одобравању послова у којима тај акционар има лични интерес. 
 
7. Глас о питањима по наведеним тачкама дневног реда, рачуна се само ако акционар Друштва 
назначи једну од три могуће опције ("ЗА“, “ПРОТИВ“, “УЗДРЖАН“). Непуноважност гласања о 
једном питању, не утиче на пуноважност гласања по другим питањима.  
 
8. Акционар Друштва који је доставио формулар за гласање у одсуству, може исти повући у 
било које време, пре гласања на седници Скупштине Друштва, новим формуларом 
достављеним Друштву, у року предвиђеном за доставу формулара за гласање у одсуству, или 
прећутно личним присуством и гласањем на седници Скупштине Друштва, уколико поседује 
најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва, односно 1.000.000 акција. 
 
У случају да Друштво прими два или више формулара за гласање у одсуству истог акционара 
Друштва, као важећи се узима онај формулар који носи доцнији датум, под условом да исти 
испуњава све захтеве у погледу форме и садржине прописане Законом. У случају да два или 
више формулара за гласање у одсуству истог акционара  Друштва носе исти датум, а сваки 
од њих испуњава захтеве у погледу форме и садржине, важиће онај формулар за гласање који 
буде први достављен уочи седнице Скупштине Друштва.  
 


