
 
 

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ НА РЕДОВНОЈ –  21. СЕДНИЦИ 
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА  

 
 
 
С обзиром да нећу бити лично присутан - на редовној 21. седници Скупштине 
Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд заказаној за 
28.06.2018.године, овим путем користим своје право да гласам у одсуству, па по 
предложеним тачкама дневног реда гласам на следећи начин: 
 

 
 

 
1. Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање; 

 
_________________________________________________________________________ 
(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“) 

 
2. Информација о пословној политици и плану пословања за 2018. годину; 

 
3. Усвајање финансијских  Извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 

2017.годину; 
 
_________________________________________________________________________ 

                      (УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“) 

 

 
4. Усвајање Извештаја независног ревизора са приложеним финансијским 

извештајима  АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2017. годину; 
 
_________________________________________________________________________ 
(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“) 

 
5. Усвајање Извештаја  о пословању АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 

2017. годину; 
 
    _________________________________________________________________________ 

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“) 
 
 
 
 
 



6. Усвајање Извештаја  о раду Надзорног одбора  АД Аеродрома Никола Тесла 
Београд; 

            ____________________________________________________________________                                                                                          
                (УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“) 

 
7. Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродрома 

Никола Тесла Београд за 2018.годину; 
 
_________________________________________________________________________ 
(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“) 

 
8. Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродрома Никола Тесла Београд 

за 2017.годину; 
 
________________________________________________________________________   
(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“) 

 
9. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора АД Аеродром 

Никола Тесла Београд; 
 

 
_________________________________________________________________________ 
(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“) 

 
10. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора АД Аеродром 

Никола Тесла Београд. 
 

                                           
_________________________________________________________________________ 

              (УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“) 

 
 

Акционар: 
 
____________________________________________________________________________ 
(УНЕТИ: име, презиме, јмбг, бр. личне карте  акционара ако је физичко лице, односно пословно 
име, матични број и седиште акционара, ако је правно лице). 

 
ималац:______________________акције(а) 
(УНЕТИ: број акција које поседује давалац пуномоћја) 

 
 
 
НАПОМЕНЕ:Овај формулар, након што га испуните, мора бити оверен у складу са 
законом који уредјује оверу потписа, с обзиром да је то прописано чланом 340. Закона о 
привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 
5/2015). У супротном, неће производити правно дејство. 


