
Град Приједор                                                                                            ГПОУ О 4.1.1 

 
Ја доле потписани __________________________ син-кћи ______________________ 
из _______________________, лична карта број ______________________________ 
издата у ___________________________, ЈМБ ________________________________ 
акционар у _________________________ са правом гласа на скупштини акционара 
у горе наваденом предузећу, по основу власништва на __________________ акција, 
номиналне вриједности __________________________________________________, 
класе акција ознаке _________________ Р-А, обичне-редовне, даје следећу: 
 
 
 

П У Н О М О Ћ 
 

 
Којом овлашћујем ____________________________ син-кћи ____________________ 
из _________________________, лична карта број ____________________________ 
издата у __________________________, ЈМБ _________________________________ 
да може у моје име и за мој рачуни као мој пуномоћник: 

• заступати ме на сједници скупштине акционара, 
• остваривати право гласа као акционар по свим тачкама дневног реда, 
• доносити све одлуке на које ја као акционар по основу власништва на 

акцијама имам право,  
• продати моје акције трећем лицу без ограничења, 
• по потреби и властитом нахођењу предузимати друге правне послове у 

оквиру мог права из акција, право потписивати у моје име, вршити и 
примати уплате у моје име и заступати ме код свих органа и органа у вези 
мог права из акција. 

 
Ова пуномоћ је ограничена и овлашћења из ове пуномоћи не могу се преносити 

на трећа лица.  
 

 
 

                                                                                                            Пуномоћ дао -ла: 
 
У _____________________,                                                   _______________________ 
дана _____________ године. 



Grad Prijedor                                                                                                                                                GPOU  O  4.1.1 

 
Ja dole potpisani __________________________ sin-kći _________________________ 
iz _______________________, lična karta broj _________________________________ 
izdata u ___________________________, JMB ________________________________ 
akcionar u _________________________ sa pravom glasa na skupštini akcionara u gore 
navadenom preduzeću, po osnovu vlasništva na _________________ akcija, nominalne 
vrijednosti ______________________________________________________________ 
Klase akcija oznake _______________ R-A, obične-redovne, daje sledeću: 
 
 
 

P U N O M O Ć 
 
 
Кojom ovlašćujem __________________________ sin-kći________________________ 
iz _________________________, lična karta broj _______________________________ 
izdata u ___________________________, JMB ________________________________ 
da može u moje ime i za moj računi kao moj punomoćnik: 

• zastupati me na sjednici skupštine akcionara, 
• ostvarivati pravo glasa kao akcionar po svim tačkama dnevnog reda, 
• donositi sve odluke na koje ja kao akcionar po osnovu vlasništva na akcijama 

imam pravo,  
• prodati moje akcije trećem licu bez ograničenja, 
• po potrebi i vlastitom nahođenju preduzimati druge pravne poslove u okviru mog 

prava iz akcija, pravo potpisivati u moje ime, vršiti i primati uplate u moje ime i 
zastupati me kod svih organa i organa u vezi mog prava iz akcija. 

 
Ova punomoć je ograničena i ovlašćenja iz ove punomoći ne mogu se prenositi na 

treća lica.  
 
 
 
 
 
                                                                                                       Punomoć dao-la 

 
U _____________________,                                                   _______________________ 
dana _____________ godine. 
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