
ГЛАСАЊЕ ПРЕКУ ПОЛНОМОШНИК 

Секој акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како 
свој полномошник на седницата на собранието. 

Полномошното се издава во писмена форма со пополнување на образецот за гласање 
преку полномошник (Полномошно за физички лица, Полномошно за правни лица). 

Полномошното мора да содржи податоци за акционерот и полномошникот и тоа: 

- За акционерот, целосно име и презиме, своерачен потпис и ЕМБГ на акционер 
физичко лице, односно назив, седиште, печат, ЕМБС, целосно име и презиме и 
своерачен потпис ма застапник по закон на акционер правно лице; 

- За полномошникот, целосно име, презиме и ЕМБГ за полномошник физичко лице, 
односно назив, седиште и ЕМБС на полномошник правно лице. 

Акционерите треба веднаш да го известат друштвото за секое дадено полномошно по 
писмен пат на следнава адреса:     

„ПРОЛУКС“ АД Велес 
ул.„Васа Кошулчева“ бр.бб, Велес 
1400 Велес 
 
Со назнака „за Годишно собрание на акционери“ 
 
Друштвото може да бара дополнително утврдување на личниот идентитет на 
акционерот како услов за уважување на полномошното, како и верификација на 
дадените инструкции за гласање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласно член 392, 392-а и 392-б од Законот за трговските друштва се издава 

ПОЛНОМОШНО 

 

Јас _____________________, со ЕМБГ ____________________, со стан на 
ул.„_____________________“ бр.______ во ___________________ го ополномоштувам 
лицето ______________________ со ЕМБГ _____________________, да во мое име 
учествува и да го употреби моето право на глас кое произлегува од _________ акции, 
на седницата на собранието на „ПРОЛУКС“ АД Велес, што ќе се одржи на ден 
29.06.2018 година, во 12.00 часот во просториите на друштвото, согласно следните 
инструкции: 

1. Избор на претседавач на Собранието:________ 
2. Избор на бројач на гласови:_________ 
3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2017 
година 
-Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај:________ 
4. Годишна сметка на друштвото и Финансиски Извештаи на друштвото за 2017 
година; 
-Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Годишна сметка и Финансиски 
Извештаи на друштвото за 2017 година:_________ 
5. Извештај за извршена ревизија од овластен ревизор; 
-Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за извршена ревизија:_________  
6. Извештај за работата на членовите на Управниот Одбор на Друштвото за 2017 
година; 
-Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот Одбор на 
друштвото за 2017 година:________ 
7. Извештај за работата на членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото за 2017 
година; 
-Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот Одбор на 
друштвото за 2017 година:_________ 
8. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските 
извештаи на Друштвото за 2018 година:____________ 
 
 
НАПОМЕНА: Гласањето да се изврши со пополнување на празната линија со еден од 
зборовите „ЗА“, „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“. 
 
        Давател на полномошно, 
 
        ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Согласно член 392, 392-а и 392-б од Законот за трговските друштва се издава 

ПОЛНОМОШНО 

 

Друштвото _____________________, со седиште на ул.„______________________“ во 
________________, со ЕМБС ___________________, преку застапник 
_____________________ од _______________, со стан на ул.„_____________________“ 
бр.______ во ________________ го ополномоштувам лицето ______________________ 
со ЕМБГ _____________________, на седницата на собранието на „ПРОЛУКС“ АД 
Велес, што ќе се одржи на ден 29.06.2018 година, во 12.00 часот во просториите на 
друштвото, во име на друштвото да учествува и да го употреби правото на глас кое 
произлегува од _________ акции, согласно следните инструкции: 

1. Избор на претседавач на Собранието:________ 
2. Избор на бројач на гласови:_________ 
3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2017 
година 
-Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај:________ 
4. Годишна сметка на друштвото и Финансиски Извештаи на друштвото за 2017 
година; 
-Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Годишна сметка и Финансиски 
Извештаи на друштвото за 2017 година:_________ 
5. Извештај за извршена ревизија од овластен ревизор; 
-Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за извршена ревизија:_________  
6. Извештај за работата на членовите на Управниот Одбор на Друштвото за 2017 
година; 
-Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот Одбор на 
друштвото за 2017 година:________ 
7. Извештај за работата на членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото за 2017 
година; 
-Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот Одбор на 
друштвото за 2017 година:_________ 
8. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските 
извештаи на Друштвото за 2018 година:____________ 
 
 
НАПОМЕНА: Гласањето да се изврши со пополнување на празната линија со еден од 
зборовите „ЗА“, „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“. 
 
        Давател на полномошно, 
 
        ____________________ 
 
 

 
 
 


