
ЗАЈЕДНИЧКО ПУНОМОЋЈЕ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ 
АКЦИОНАРА

„BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE  која се одржава дана 20.01.2014. године

1. Овим се овлашћује ............................................................................................................
                                                       (пуно име и презиме, адреса и пребивалиште)            

......................................., ..............................................., ........................................................ 
                                             (број личне карте /издате у/)                   (матични број)   

да у име потписника овог пуномоћја – акционара „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE  
учествује у раду редовне седнице Скупштине акционара „BAG“ AD BAČKO 
GRADIŠTE  укључујући и право да гласа по следећим тачкама дневног реда:

1.Избор председника скупштине
2.Доношење Одлуке о усвајању записника са ванредне седнице скупштине 
акционара одржане дана 05.12.203. године
3.Доношење  Одлуке  о   стављању  ван  снаге,  односно  поништавању  свих  одлука 
Скупштине  акционарског  друштва,  а  које  се  односе  на  стављање  под  хипотеку,  
односно продају непокретности-омовине БАГ-а, а које су донете у периоду 2009-2012. 
године  

2. Ово Заједничко пуномоћје важи и у случају поновљене седнице Скупштине акционара 
„BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE  

Напомена:
 -  Пуномоћник  може бити свако пословно способно лице,  изузев  лица за  које  Закон о 
привредним друштвима прописују  да не  може бити пуномоћник  акционара  (контролни 
акционар друштва  или је  лице  које  је  под  контролом контролног  акционара;  директор 
друштва, члан надзорног одбора друштва, или лице које има то својство у другом друштву 
које  је  контролни акционар друштва  или у друштву које  је  под контролом контролног 
акционара;  запослени у друштву или лице које има то својство у другом друштву које је  
контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара; 
лице које се у складу са  чланом 62. Закона о привредним друштвима сматра повезаним 
лицем са физичким лицем;  ревизор друштва или запослени у лицу које обавља ревизију 
друштва,  или лице које  има то својство у другом друштву које је  контролни акционар 
друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара.
Наведена  ограничења  не  примењују  се  на  пуномоћника  контролног  акционара.  -  -* 
Пуномоћје за гласање није преносиво.
Акционар може да опозове или измени Пуномоћје најкасније до дана одржавања седнице 
(писаним опозивом под условом да о томе обавести пуномоћника и Банку или прећутно, 
личним присуством и гласањем на седници Скупштине).
Пуномоћје се доставља поштом на адресу: „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE, Новосадски 
пут 46 Бачко Градиште, са назнаком „за органе управљања“,  или на e-mail  адресу  bag-
deko@neobee.net или  се  уручује  непосредном  предајом  најкасније  до  почетка  рада 
Скупштине или се уручује непосредном предајом најкасније до почетка рада Скупштине.

Акционари – власници  акција „BAG“  AD BAČKO GRADIŠTE  CFI  kod:  ISIN 
RSBAGBE51643  CFI  ESVUFR на  дан  10.01.2014.  године  –  дан  акционара,  потписници 
заједничког пуномоћја су: 



1) Правна лица:

Бр.      Назив и седиште 
       правног лица

 Матични број   Име и презиме
лица за заступање

Број акција/
  гласова

Потпис и печат
   акционара

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2) Физичка лица:

Бр.   Име и презиме
    физичког лица

       ЈМБГ    Број акција/
      гласова

    Потпис акционара

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3) Свега: 

             Укупан број Укупан број акција/гласова
Правна лица
Физичка лица
Укупно
 

Место и датум издавања пуномоћја

_______________________________


