
FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU 

(za akcionara fizičko lice) 

 

Za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara SP „LASTA“ a.d. Beograd, zakazanoj za 19.09.2015. 

godine. 

Sednica de se održati u prostorijama SP „LASTA“ a.d. Beograd, Autoput Beograd-Niš br.4, Beograd, sa 

početkom u 10,00 sati. 

 

IME I PREZIME: 

ADRESA: 

JMBG: 

 

 

Kao imalac prava da glasam po osnovu vlasništva nad__________(upisati broj) običnih akcija SP „LASTA“ 

a.d. Beograd, Autoput Beograd-Nišbr.4, (svaka akcija ima jedan glas), CFI ESVUFR ISIN: RSLASTE96552, 

registrovanih u Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti, u odsustvu glasam po tačkama 

predloženog dnevnog reda na slededi način: 

 

 

Tačke dnevnog reda 
Glasanje 

Za Protiv Uzdržan 

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela 

 Izbor Predsednika Skupštine SP“LASTA“a.d. Beograd 

2. Usvajanje Zapisnika sa XVIII-e  ponovljene- 
redovne sednice Skupštine akcionara br. 7440/1 
od 30.06.2014. godine 

   

3. Usvajanje Finansijskog izveštaja SP“LASTA“a.d. 
Beograd za 2014. godinu 

   

4. Usvajanje Finansijskog izveštaja SP“LASTRA“d.o.o. 
Lazarevac za 2014. godinu 

   

5. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji 
finansijskog izveštaja SP“LASTA“a.d. Beograd, za 
2014. godinu 

   



 Glasanje 

Za Protiv Uzdržan 

6. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o reviziji 
finansijskog izveštaja SP„LASTRA“ d.o.o. 
Lazarevac, za 2014. godinu 

   

7. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja 
SP“LASTA“ a.d. Beograd za 2014. godinu 

   

8. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o 
konsolidovanom finansijskom izveštaju Društva za 
2014. godinu 

   

9. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju 
Društva 

   

10. Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o 
poslovanju Društva 

   

11. Usvajanje odluke o pokridu dela gubitka iz 
neraspoređene dobiti SP“LASTA“ a.d. Beograd 

   

12. Usvajanje  odluke o raspodeli dobiti 
SP„LASTRA“d.o.o. Lazarevac 

   

13. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za 
period između održavanja redovnih sednica 
Skupštine akcionara 2013/2014 i Usvajanje 
izveštaja o radu Nadzornog odbora za period 
između održavanja redovnih sednica Skupštine 
akcionara 2014/2015 

   

14. Verifikacija odluke o izboru nezavisnog revizora za 
vršenje revizije finansijskih i konsolidovanih 
izveštaja za 2014. godinu broj 13881/1 od 
17.11.2014. godine i Izbor revizora za vršenje 
revizije finansijskih i konsolidovanih izveštaja za 
2015. godinu 

   

15. Verifikacija mandata članova Nadzornog odbora 
Društva 

   

16. Odluka o izmeni Statuta SP“LASTA“a.d. Beograd 
broj  11550/1-8 od 05.10.2013 godine 

   

17. Utvrđivanje naknada za rad članovima nadzornog 
odbora. 

   

 

Ovaj formular važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine. 

 

_________________________                                                               ___________________________ 

 Mesto i datum                                                                                        Potpis 


