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У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС бр. 31/2011), АД “ДОЖА 
ЂЕРЂ” Бачка Топола објављује: 
 
 

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА 
 

Редни  
број 

Датум објаве Објављена информација Место објаве 
информације 

Интернет 
страница 

1 11.05.2011. Изјава о шестомесечном плану 
пословања за I полугодиште 2011. 
године 

- Београдска берза 
- дневни лист 
Привредни преглед 

www.belex.rs 
www.doza-djerdj.rs 

 

2 30.05.2011. Сазивање Скупштине акционара - Београдска берза 
- дневни лист 
Привредни преглед 
- интернет страница 
Друштва  

www.belex.rs 
www.doza-djerdj.rs 

3 01.07.2011. Извештај са одржане Скупштине 
акционара 

- Београдска берза 
- дневни лист 
Привредни преглед 
- интернет страница 
Друштва  

www.belex.rs 
www.doza-djerdj.rs 

4 06.07.2011. Сазивање ванредне Скупштине 
акционара 

- Београдска берза 
- интернет страница 
Друштва  

www.belex.rs 
www.doza-djerdj.rs 

5 14.07.2011. Извод из финансијских извештаја за 
2010. годину  

- Београдска берза 
- дневни лист 
Привредни преглед 
- интернет страница 
Друштва  

www.belex.rs 
www.doza-djerdj.rs 

6 25.08.2011. Сазивање Скупштине акционара- 
Дожа Ђерђ a.д., Бачка Топола 

- Београдска берза 
- дневни лист Press 
- интернет страница 
Друштва  

www.belex.rs 
www.doza-djerdj.rs 

7 14.09.2011. Одлука о отказивању ванредне 
седнице Скупштине и поновно 
заказивање ванредне седнице 
Скупштине акционара  

- Београдска берза 
- дневни лист Press 
- интернет страница 
Друштва  

www.belex.rs 
www.doza-djerdj.rs 

8 04.11.2011. Изјава о шестомесечном плану 
пословања за  II полугодиште 2011. 

- Београдска берза 
- дневни лист 

www.belex.rs 
www.doza-djerdj.rs 



године  Привредни преглед 
- интернет страница 
Друштва  

9 01.12.2011. Сазивање Скупштине акционара  - Београдска берза 
- дневни лист Press 
- интернет страница 
Друштва  

www.belex.rs 
www.doza-djerdj.rs 

10 19.12.2011. Извештај са одржане Скупштине 
акционара 

- Београдска берза 
- дневни лист 
Привредни преглед 
- интернет страница 
Друштва  

www.belex.rs 
www.doza-djerdj.rs 

11 08.05.2012. Годишњи извештај о пословању за 
2011. годину 

- Београдска берза 
- интернет страница 
Друштва  

www.belex.rs 
www.doza-djerdj.rs 

 
 
Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници Друштва и интернет 
страници Београдске берзе. 
 
НАПОМЕНА: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним информацијама 
могу бити застареле.  
 
 
 
            За АД “ДОЖА ЂЕРЂ” Бачка Топола 
 
        __________________________________ 
              Милан Ћатић, генерални директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


