
На пснпву члана 335. и члана 371. став 1. Закпна п привредним друштвима („Сл. 
гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011), у складу са пдлукпм Управнпг пдбпра п сазиваоу 
ванредне седнице скупштине АД „СЛОГА“ Чачак, дана 06.04.2012. гпдине упућује се 
 

ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ „СЛОГА“ АД ЧАЧАК 
 

 која ће се одржати у седишту „СЛОГА“ АД Чачак, Цара Лазара бр. 23 , дана 
07.05.2012. године са почетком у 16 часова. 
 
 Предлпг дневнпг реда: 
 1) усвајаое предлпга Извештаја Управнпг пдбпра п пптреби спрпвпђеоа 
прпмене правне фпрме из  aкципнарскпг друштва у друштвп са пграниченпм 
пдгпвпрнпшћу пд 06.04.2012. гпдине; 
 2) усвајаое предлпга пдлуке п прпмени правне фпрме. 
 
 Материјал за седницу  (предлпг Извештаја Управнпг пдбпра п пптреби 
спрпвпђеоа прпмене правне фпрме из  aкципнарскпг друштва у друштвп са 
пграниченпм пдгпвпрнпшћу пд 06.04.2012. гпдине и предлпг пдлуке п прпмени правне 
фпрме) дпстављају се у прилпгу пвпг ппзива. 
 
 Акципнар има правп да учествује у раду скупштине, штп ппдразумева: 
 1) правп да гласа п питаоима п кпјима гласа оегпва класа акција; 
 2) правп на учешће у расправи п питаоима на дневнпм реду скупштине, 
укључујући и правп на ппднпшеое предлпга, ппстављаое питаоа кпја се пднпсе на 
дневни ред скупштине и дпбијаое пдгпвпра, у складу са статутпм и ппслпвникпм 
скупштине. 
 
 Дан акципнара на кпји се утврђује списак акципнара кпји имају правп на учешће 
у раду седнице скупштине је 27.04.2012. гпдине дан; самп акципнари кпји су акципнари 
друштва на тај дан имају правп на учешће у раду скупштине.  
  
 Један или више акципнара кпји ппседују најмаое 5% акција са правпм гласа 
мпже пдбпру директпра предлпжити дпдатне тачке за дневни ред седнице п кпјима 
предлажу да се расправља, кап и дпдатне тачке п кпјима се предлаже да скупштина 
дпнесе пдлуку, ппд услпвпм да пбразлпже тај предлпг или да дпставе текст пдлуке кпју 
предлажу. Овај предлпг се даје писаним путем, уз навпђеое ппдатака п ппднпсипцима 
захтева, а мпже се упутити друштву најкасније десет дана пре пдржаваоа седнице 
скупштине. 
 
 Акципнар кпји има правп на учешће у раду скупштине има правп да 
директприма ппстави питаоа кпја се пднпсе на тачке дневнпг реда седнице, кап и 
друга питаоа у вези са друштвпм самп у мери у кпјпј су пдгпвпри на та питаоа 
неппхпдни за правилну прпцену питаоа кпја се пднпсе на тачке дневнпг реда седнице. 
 
 Акципнар има правп да путем пунпмпћја пвласти пдређенп лице да у оегпвп 
име учествује у раду скупштине, укључујући и правп да у оегпвп име гласа. Пунпмпћје 
за гласаое мпже се дати и електрпнским путем, с тим да мпра бити пптписанп 



квалификпваним електрпнским пптписпм у складу са закпнпм кпјим се уређује 
електрпнски пптпис.  
 
 Ппзив упутити акципнару „TRANSPORT“ DOO PRIDVORICA, ČAČAK на адресу 
Придвприца, Чачак. 
 
 Ппзив пбјавити на интернет страници Бепградске берзе. 
 
 У Чачку, 06.04.2012. гпдине 
 
        _________________________ 
        директпр Велибпр Шаппоић 
 
 


