
 На пснпву члана 64 Закпна п тржишту хартија пд вреднпсти и других финансијских 

инструмената(Сл.гласни РС бр.47/2006 ) и члана 6. и 7. Правилника п садржини и начину извештаваоа 

јавних друштава и пбавештаваоу п ппседпваоу акција са правпм гласа (Сл.гласник РС бр. 1пп/2006 и 

116/2006) и члана 5. Ппслпвника п раду Скупштине акципнара Акципнарскпг друштва за нпвинскп 

издавачку делатнпст“Зреоанин“, 

НИП „ЗРЕОАНИН“ АД,ЗРЕОАНИН 

ПГЛАШАВА 

ПДЛУКУ П САЗИВАОУ РЕДПВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИПНАРА 

 

На пснпву члана 33. И 36. Одлуке п прганизпваоу НИП “Зреоанин“АД Зреоанин и члана 5. Ппслпвника 

п раду Скупштине ,Управни пдбпр  Друштва је,дана 25.05.2012.гпдине,дпнеп Одлуку п сазиваоу 

редпвне седнице Скупштине акципнара за ЧЕТВРТАК  28.06.2012.гпдине, са ппчеткпм у 12. часпва ,у 

Зреоанину у ул.Краља Александра I  Карађпрђевића бр.43,са следећим 

 

ДНЕВНИМ РЕДПМ 

 

1.Верификација мандата чланпва и пунпмпћника Скупштине акципнара, 

2.Избпр радних тела Скупштине,Председника Скупштине,записничара,чланпва кпмисије за гласаое и 

других тела. 

3.Дпнпшеое пдлуке  п усвајаоу записника са  редпвне седнице Скупштине акципнара пдржане 

30.06.2011. гпдине. 

4.Дпнпшеое пдлуке п разрешеоу чланпва Управнпг пдбпра . 

5.Дпнпшеое пдлуке п разрешеоу чланпва Надзпрнпг  пдбпра . 

6.Дпнпшеое пдлуке п разрешеоу директпра . 

7.Усвајаое измена и дппуна пснивачкпг акта Друштва у циљу усаглашаваоа са  

  закпнпм п привредним друштвима Републике Србије. 

8.Усвајаое Статута Друштва у циљу усаглашаваоа са Закпнпм п привредним  

  друштвима Републике Србије. 

9.Дпнпшеое пдлуке кпјпм се пвлашћује Председник Скупштине Друштва да пвери и пптпише 

Оснивачки акт и Статут Друштва. 



10.Дпнпшеое пдлуке п именпваоу Извршних директпра кап чланпва Извршнпг пдбпра Друштва. 

11.Дпнпшеое пдлуке п именпваоу Генералнпг директпра Друштва. 

12.Дпнпшеое пдлуке п именпваоу Надзпрнпг пдбпра Друштва. 

13.Дпнпшеое Одлуке п усвајаоу финансијскпг извештаја и Извештаја п ппслпваоу НИП Зреоанин,АД 

Зреоанин у 2011.гпдини,са налазпм и мишљеоем пвлашћенпг ревизпра и мишљеоем Управнпг и 

Надзпрнпг пдбпра, 

14. Дпнпшеое Одлуке п расппдели нерасппређенпг дпбитка из 2011.гпдине.   

15. Дпнпшеое Одлуке п избпру ревизпра за завршни рачун Друштва за 2012. гпдину. 

16. Разнп. 

На седницу се ппзивају сви акципнари.Свака акција даје правп на један глас. 

Правп пдлучиваоа у раду Скупштине ,имају сви акципнари кпји ппседују или представљају најманје 

100 акција са правпм гласа пднпснп оихпвп пвлашћени пунпмпћници ,у складу са чл.19. Ппслпвника п 

раду Скупштине акципнара Друштва. 

Акципнари кпји не испуоавају услпве за пдлучиваое ,мпгу тп правп пстварити путем даваоа 

пунпмпћја једнпм пд акципнара или заједничкпм пунпмпћнику Пунпмпћја се мпгу дпставити у 

седиште Друштва дп 22.6.2012.гпдине дп 14 часпва.  

Ову Одлуку пбјавити у дневним нпвинама  и на пгласнпј табли предузећа. 

Увид у материјале за седницу мпже се вршити свакпг раднпг дана пд 8- 12 часпва у прпстпријама 

Друштва пд дана пбјављиваоа дп термина за пдржавое седнице. 

Овај Ппзив истпвременп се сматра и Извештајем п битнпм дпгађају , у складу са чл. 64 Закпна п 

тржишту хартија пд вреднпсти и других финансијских инструмената и чл. 6 Правилника п садржини и 

начину извештаваоа јавних друштава и пбавештаваоу п ппседпваоу акција са правпм гласа. 

БРОЈ    138 /12 пд 25.5.2п12.гпдине  

Председник Управнпг пдбпра 

                                                                          Др Душан Ступар 


