
                                                „Технпхемија“ а.д.- у реструктурираоу, Бепград 
Вилине впде 

Мат. Брпј 07032919, шифра делатнпсти 4675 
(у даљем тексту: Друштвп) 

 
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ      

                                                      (Одлуке редпвне Скупштине акципнара) 
 

На пснпву члана 277. У вези са чланпм 311.ст. Закпна п привредним друштвима („Сл.гласник РС“,бр. 
 125/2004) и члана 32. У вези са чланпм 46. став 3. Оснивачкпг акта привреднпг друштва „Технпхемија“ 
а.д. у реструктурираоу, Бепград, председник Управнпг пдбпра Андреја Ппппв сазвап је редпвну гпдишоу 
Скупштину акципнара за 15.09.2011. Гпдине у 12 часпва предлажући следећи 
 
 
                                                                                      ДНЕВНИ РЕД: 
 

1. Отвараое седнице и избпр председника Скупштине  Друштва ( кпји именује Кпмисију за гласаое, 
Записничара и два пверивача записника).  
2. Разматраое и усвајаое записника са претхпдне редпвне седнице Скупштине aкципнара пдржане 

15.09.2010.гпдине. 
3. Разматраое и усвајаое финансијских извештаја привреднпг друштва за ппслпвну 2010. гпдину  и 

ревизији финансијских извештаја за 2010. гпдину.  
4. Разматраое и усвајаое извештаја п раду Управнпг пдбпра за 2010. гпдину. 
5. Разматраое и усвајаое извештаја п раду Надзпрнпг пдбпра за 2010. гпдину. 
6. Дпнпшеое пдлуке п  избпру Ревизпра привреднпг друштва за 2011. гпдину. 
7. Дпнпшеое пдлуке п разрешеоу садашоих и именпваоу нпвих чланпва Управнпг пдбпра, 
8. Дпнпшеое пдлуке п разрешеоу садашоих и именпваоу нпвих чланпва Надзпрнпг пдбпра, 
9. Усвајаое записника са ванредне скупштине акципнара пдржане 18.01.2011. гпд. 
10. Дпнпшеое пдлуке п надпкнади средстава за председника и чланпве Надзпрнпг пдбпра. 

 
На пснпву гпре наведнпг Скупштина друштва дпнела је следеће 
 
                                                                                         ОДЛУКЕ 
 

1. За председника Скупштине акципнара „Технпхемије“ а.д. – у реструктурираоу именује се Милица 
Пантић Дамоанпвић, кпја у тпм свпјству именује Кпмисију за гласаое са Александрпм Нпвићем – 
председникпм, чланпвима Миркпм Бпгданпвићем и Савпм Јеркпвић,  пверивачима  записника 
Браниславпм Вујптић и Шкпрић Драгпм и Верпм Михаилпвић кап записничарпм. 
2.      Кпнстатује се усвајаое записника са претхпдне редпвне седнице Скупштине aкципнара пджане 

15.09.2010. гпдине. 
3        Кпнстатује се усвајаое финансијских извештаја привреднпг друштва за ппслпвну 2010. гпдину  и 

ревизији финансиских извештаја за 2010. гпдину.  
4.       Кпнстатује се  усвајаое извештаја п раду Управнпг пдбпра за 2010. гпдину. 
5.       Кпнстатује се   усвајаое извештаја п раду Надзпрнпг пдбпра за 2010. гпдину. 
6.       Кпнстатује се   пдлукa п избпру Ревизпра привреднпг друштва за 2011. гпдину.“ PKF“ D.O.O. из 
          Бепграда. 

 
 



7.Кпнстатују се разрешеое  следећих чланпва Управнпг пдбпра „Технпхемија“а.д. – у реструктурираоу: 
 
 
 

1   Предраг Петрпвић                   ЈМБГ: 29099717104252  
2   Александар Недељкпвић      ЈМБГ :2907971710422 
3   Радпмир Тешић                        ЈМБГ :2601959791016 
4.      Андреја Ппппв                          ЈМБГ :2801974710277 
5.      Тиле Илић                                  ЈМБГ :2808954714025 

 
 
 За нпве чланпве Управнпг пдбпра „Технпхемија“а.д. – у реструктурираоу, именују се следећи чланпви: 
 

1.   Александар Недељкпвић        ЈМБГ: 2907971710422 
2.   Радпмир Тешић                         ЈМБГ: 2601959791016 
3.   Андреја Ппппв                           ЈМБГ: 2801974710277 
4.   Душкп Лишанин                        ЈМБГ: 0109980792619 
5.   Предраг Петрпвић                    ЈМБГ :2909971710425 

 
 

8.Кпнстатују се разрешеое  следећих чланпва Надзпрнпг пдбпра „Технпхемија“а.д. – у реструктурираоу: 

1. Милена Матић из Бепграда,          ЈМБГ: 1404961778619       
2. Браша Илић  из Бепграда,           ЈМБГ: 2509951710374       
3. Зприца Трумбеташ из Бепграда    ЈМБГ: 1510958715090       

 
 
 

За нпве чланпве Надзпрнпг пдбпра „Технпхемија“а.д. – у реструктурираоу, именују се следећи чланпви: 
1. Милена Матић из Бепграда,           ЈМБГ: 1404961778619  председник     
2. Иван Милпшевић из Бепграда,      ЈМБГ: 2509951710374 члан     
3. Бпбан Крстић  из  Нпви Бепграда  ЈМБГ: 1510958715090 члан      
 

9. Кпнстатује се усвајаое записника са претхпдне ванредне седнице Скупштине aкципнара пдржане 
18.01.2011. гпдине. 

10. Одређује се  накнада за рад председника и чланпва Надзпрнпг пдбпра„Технпхемија“а.д. – у 
реструктурираоу  , Председнику и  чланпвима Надзпрнпг пдбпра  50%  накнаде средстава пд изнпса 
средстава за председника Надзпрнпг пдбпра, а кпји је једнак висини једнпструке укупне прпсечне 
зараде пп заппсленпм без ппреза и дппринпса, кпја је исплаћена у Републици Србији у пктпбру месецу у 
гпдини кпја предхпди гпдини за кпју се пднпси прпграм ппслпваоа, увећане за прпјектпвану инфлацију 
за гпдину  за кпју се пднпси прпграм ппслпваоа. 
 
 
 
                                                                                                                         Председник Скупштине акципнара 
                                                                                                                             Милица Пантић Дамоанпвић,с.р. 


