
П У Н О М О Ћ Ј Е 
 

за гласање на редовној годишњој седници Скупштине акционара  
Машинопројект КОПРИНГ а.д. заказане за 02.04.2013. године 

 
 
Име и презиме акционара:  

Адреса пребивалишта:  

Јмбг (за домаћа лица): 
Број пасоша (за стране држављане): 

 

Број акција: 
CFI код: ЕSVUFR  
ISIN број: RSMASPE15368 
 
 

 

 
О В Л А Ш Ћ У Ј Е М 
Име и презиме пуномоћника:  

Адреса пребивалишта:  

Јмбг (за домаћа лица): 
Број пасоша (за страна лица): 
 
 

 

 
да ме представља у раду редовне седнице Скупштине акционара Машинопројект КОПРИНГ 
а.д. и остварује право гласа у моје име. 
 
Инструкције за гласање, по предложеним тачкама дневног реда (није обавезно попунити): 
 
ТАЧКЕ ДНЕВНОГ РЕДА ГЛАСАЊЕ 

I) Претходни поступак:  
1.  Отварање Скупштине.  

2.  Именовање записничара и оверивача записника.  

3.  Именовање чланова Комисије за гласање.  
II) Редован рад Скупштине: 
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1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара 

 одржане дана 17.09.2012.год. 
 

 

2. Разматрање и усвајање Извештаја Генералног директора о пословању 
Друштва у 2012.години. 

 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Одбора директора у 
2012/2013.години. 

 

4. Разматрање финансијских извештаја за 2012.годину и доношење Одлуке о 
усвајању финансијских извештаја за 2012.годину 

 

5. Разматрање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији 
финансијских извештаја за 2012.годину и доношење Одлуке о усвајању 
Извештаја овлашћеног ревизора. 

 

 

6. Разматрање расподеле добити за 2012.годину и доношење Одлуке о 
расподели добити за 2012.годину 

 

7. Разматрање и усвајање Информације о стицању сопствених акција у периоду 
између две седнице 

  С   

 

8. Разно.  

 



Начин гласања: уписати у колону ГЛАСАЊЕ једну од опција (ЗА / ПРОТИВ / УЗДРЖАН). Ово 
пуномоћје није преносиво и важи само за седницу 02.04.2013. године. 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ                                                             АКЦИОНАР КОЈИ ДАЈЕ ПУНОМОЋЈЕ 
 
____________________ ________________________________ 
 
 
Напомена: Попуњено пуномоћје доставити најкасније до 26.03.2013. године на е-маил 
адресу: ljiljana.krdzic@masinoprojekt.co.rs, или поштом на адресу Машинопројект КОПРИНГ 
а.д., 11000 Београд, поштански фах 129, са назнаком за Правну службу. 
 
Страна физичка лица су у обавези да уз попуњено пуномоћје доставе и потврду домаће 
брокерске куће којом се идентификују као акционари Друштва. 
 
Овлашћени пуномоћник није у обавези да достави пријаву за учешће на седници Скупштине. 
 
Акционар може у свако доба опозвати ово пуномоћје. 
 

mailto:ljiljana.krdzic@masinoprojekt.co.rs

