
  TOPLANA – AD    KRUŠ EVAC 
Stanoja Atanackovića bb, 37000 Kruševac, Srbija, Tel/fax. +381 37 438-883 

PIB  100319029   MAT.BR.07102682   tek.račun: 160-300592-12 Intesa banka; 205-9846-38 Komercijalna banka 

 
                                                                                                             DATUM:29.06.2011 
 
 
Na osnovu čl.65. Zakona o tržištu kapitala ( Sl.glasnikR.S. br.31/2011) i Uputstva o načinu na koji 
javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju komisiji ( Sl.glasnik 
14/2012),“TOPLANA“ AD Kruševac, objavljuje: 
 
 
          akcionarsko društvo 
  PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU ENERGO FLUIDA 
  „TOPLANA“AD, KRUŠEVAC,Stanoja Atanaskovića b.b. Delatnost društva 3530-
snabdevanje parom i klimatizacija, objavljuje 
 
 
 

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAðAJU 
 
   O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ  SKUPŠTINI AKCIONARA 
 
 
 

I. Godišnja Skupština akcionara „Toplana“ AD Kruševac, održana je 29.06.2012. godine, sa 
početkom u 12,00 časova, u sedištu društva ul. Stanoja Atanaskovića bb Kruševac. 
II. Na Skupštini su donete sledeće  Odluke: 

 
 
             1.   Odluka o usvajanju dnevnog reda 
                        2.   Odluka o potvrñivanju zapisnika sa prethodne sednice  

3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2011 godinu 
4. Odluka o usvajanju izveštaja revizije za 2011 godinu 
5. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora 
6. Odluka o verifikaciji Odluke UO o izboru revizorske firme 
7. Odluka o pokretanju postupka likvidacije „Toplana“Ad Kruševac 

 
Ovaj izveštaj je sastavljen u skladu sa čl.65 Zakona o tržištu kapitala i Uputstva o načinu na koji javna 
društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju komisiji ( Sl.glasnik 14/2012),“TOPLANA“ AD 
Kruševac. 
  
 
 
 
 
                                                                                      Predsednik Skupštine akcionara 
                                                                                                  Misić Bojan 



„TOПЛАНА“ АД 

СКУПШТИНА 

Бр.32/29.06.2012.god. 

Kрушевац 

 

 

 

Скупштина акционара предузећа за производњу енерго флуида „Топлана“ АД Крушевац, на V 

редовној седници, одржаној дана 29.06.2012.године, на основу чл. 329. Закона о привредним 

друштвима и члана 22 Одлуке о промени облика организовања, донела је следећу: 

 

 

 

 

                                            O   Д   Л   У   К    У 

 

 

 

1.Усваја се финансијски извештај за 2011.годину са следећим пословним резултатима: 

 -УКУПАН ПРИХОД          144.695.000,00                 

 -УКУПАН РАСХОД           144.644.000,00              

 -ДОБИТ                                        51.000,00                                                                      

            Остварена добит u износу од дин:=51.000,00  се распоређује за покриће губитака из 

ранијих година. 

2. Oдлуку доставити: Генералном директору, Управном одбору и архиви. 

    

 

 

                                         O   б   р   а   з    л    о    ж    е   њ   е 

 

 

На V редовној годишњој Скупштини акционара предузећа за производњу енерго флуида 

„Топлана“АД Крушевац, одржаној дана 29.06.2012.године,  у поступку усвајања финансијског 

извештаја за 2011.годину, Скупштина акционара донела је Одлуку као у диспозитиву. 

 

 

 

 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                   Mисић Бојан 



„TOПЛАНА“ АД 

СКУПШТИНА 

Бр.33/29.06.2012.god. 

Kрушевац 

 

 

 

Скупштина акционара предузећа за производњу енерго флуида „Топлана“ АД Крушевац, на V 

редовној седници, одржаној дана 29.06.2012.године, на основу чл. 329 Закона о привредним 

друштвима и члана 22 Одлуке о промени облика организовања, донела је следећу: 

 

 

 

 

                                            O   Д   Л   У   К    У 

 

 

 

1.Усваја се Извештај о ревизији финансијских  извештаја за 2011.годину „Топлана“АД 

    Крушевац, „РЕВИЗИЈЕ ПЛУС-ПРО“ Београд. 

2. Oдлуку доставити: Генералном директору, Управном одбору и архиви. 

    

 

 

                                         O   б   р   а   з    л    о    ж    е   њ   е 

 

 

На V редовној годишњој Скупштини акционара предузећа за производњу енерго флуида 

„Топлана“АД Крушевац, одржаној дана 29.06.2012.године,  у поступку усвајања Извештаја о 

ревизији финансијских извештаја за 2011.годину, Скупштина акционара донела је Одлуку као 

у диспозитиву. 

 

 

 

 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                  Мисић Бојан 



„TOPLANA“  AD
 SKUPŠTINA
Br. 36/2012
K r u š e v a c

Na osnovu odredbe člana 524. i  odredbe člana 525. st. 3)  Zakona o privrednim društvima („Sl.

glasnik RS“ br.  36/2011;99/2011 ),     Skupština Preduzeća za proizvodnju energo fluida „TOPLANA“ AD

Kruševac,  na svojoj V  redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, održanoj u sedištu društva, u Kruševcu,ul.

Stanoja Atanaskovića bb, dana 29.06.2012.godine,  dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova svih

akcionara, donela je sledeću:

О D L U K U  
O

POKRETANJU  POSTUPKA  LIKVIDACIJE
sa  

IMENOVANJEM   LIKVIDACIONOG  UPRAVNIKA

I

Nad Preduzećem  za proizvodnju energo fluida „TOPLANA“ AD Kruševac (/U daljem
tekstu: Društvo), mat. brojem: 07102682;  PIB: 100319029; tek. rn: 160-300792-12 i 205-9846-38,
zbog trajnog prestanka  uslova i potrebe  za obavljanjem delatnosti,   POKREĆE  SE  POSTUPAK
LIKVIDACIJE.

Likvidacija Društva počinje danom registracije Odluke o likvidacije i objavljivanjem oglasa o
pokretanju  likvidacije  na  internet  stranici  Agencije  za  privredne  registre,  u  skladu  sa  zakonom o
registraciji.

II

Razrešava  se  funkcije Generalnog direktora  i zakonskog zastupnika Društva:
Nikola Arsić iz Kruševca, ul. Gavrila Principa br.25

JMBG:2112954781011

Za likvidacionog upravnika Društva imenuje se:
NIKOLA  ARSIĆ   

iz Kruševca, ul. Gavrila Principa br. 25
JMBG:2112954781011

III

Likvidacioni upravnik zastupa Društvo u likvidaciji i odgovoran je za zakonitost poslovanja
društva u likvidaciji.

Likvidacioni upravnik može preduzimati sledeće aktivnosti:
1) vršiti radnje na okončanju poslova započetih pre početka likvidacije,
2) preduzimati   radnje potrebne za sprovodjenje likvidacije Društva,  kao što  su prodaja

imovine, isplata poverilaca i naplata potraživanja,
3) vršiti  i druge poslove neophodne radi sprovodjena likvidacije Društva.
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IV

Likvidacioni upravnik ima pravo na isplatu naknade za rad, kao i na    nadoknadu  troškova
koje  ima  u sprovodjenju  likvidacije Društva.

Naknada  za  rad  Likvidacioni  upravnika  se  utvrdjuje      u  mesečnom  neto  iznosu  od
95.000,00 dinara  (iznos koji se likvidacinom upravniku isplaćuje ) i na taj iznos će se,  shodno
pozitivnim zakonskim propisima, obračunavati obavezni doprinosi i porezi  koje je Društvo  dužno
da  obračuna  i  uplati  nadležnim  fondovima  i  Poreskoj  upravi  po  osnovu  utvrdjene  naknade
likvidacinog upravnika.

Nadoknada  troškova  koje  likvidacioni  upravnik  bude   imao  u  sprovodjenju  likvidacije
Društva,  će mu  se vršiti na osnovu priloženih izveštaja, računa i faktura o tim troškovima.

V

Od dana registracije ove Odluke kod Agencije za privredne registre,   Društvo ne može
preduzimati nove poslove, već samo poslove vezane za sprovodjenje likvidacije koji su u vezi sa
naplatom potraživanja, isplatom poverilaca, unovčenjem imovine, kao  i druge nužne poslove.

 Oglas  o  pokretanju  likvidacije  biće  objavljen,  u  skladu  sa   Zakonom  o  registraciji
privrednih   subjekata  internet  strani  Agencije  za  privredne  registre  i  to  sa  danom registracije
Odluke o pokretanju likvidacije.

VI

Pozivaju se svi dužnici da izmire svoje obaveze prema Društvu.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja potraživanja prema društvu, najkasnije u roku od 90

dana, od dana objavljivanja oglasa o pokretanju postupka likvidacije na internet stranici Agencije za
privredne registre.

Prijave potraživanja dostavljaju se na adresu sedišta Društva, i to:

Preduzeće  za proizvodnju energo fluida „TOPLANA“ AD Kruševac-u likvidaciji,
ul. Stanoja Atanaskovića  bb

37.000  Kruševac

       Upozoravaju se poverioci da će im potraživanja biti prekludirana ako ih ne prijave najkasnije u
roku od 30 dana od poslednjeg dana objavljivanja oglasa o likvidaciji.
       Likvidacioni upravnik će svim poznatim poveriocama uputiti i pisano obaveštenje o pokretanju
likvidacije društva, najkasnije u roku od 15 dana od dana početka likvidacije.

       Obaveštenje      svim   poveriocima  biće   objavljeno    kroz   Oglas   o  pokretanju   likvidacije
 objavljenim na  internet     strani  Agencije za  privredne registre,   sa  danom  registracije Odluke   o
 pokretanju likvidacionog postupka

VII

Sve prispele prijave potraživanja, kao i potraživanja poznatih poverilaca Društvo će evidentirati
u Listu prijavljenih potraživanja i sačiniti Listu priznatih i osporenih potraživanja.

Društvo može  u roku od 30 dana od dana prijema prijave potraživanja, osporiti potraživanje
poverioca,  u kom slučaju je obavezno da o tom u istom  roku obavesti poverioca uz obrazloženje
osporavanja potraživanja.

Ako poverilac čije je potraživanje osporeno ne pokrene postupak pred nadležnim sudom u
roku od 15 dana od dana  prijema obaveštenja o  osporavanju  potraživanja i  u  istom roku o tome
pisanim putem obavesti društvo, to potraživanje se smatra prekludiranim.

Potraživanja nastala nakon pokretanja likvidacije ne prijavljuju se i moraju se namirati do
okončanja likvidacije.
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VIII

Likvidacioni upravnik će   odmah, a najkasnije u roku od 15 dana,  od dana donošenja ove
odluke,  podneti  Registru  privrednih  subjekata  Agencije  za  privredne  registre,  ovu  odluku  uz
registracionu prijavu pokretanja postupka likvidacije, radi registracije likvidacije društva u Registar
privrednih društava.

Likvidacioni  upravnik  će  u  roku  od  30  dana  od  početka  likvidacije  sastaviti  Početni
likvidacioni  bilans kao  vanredni  finansijski  izveštaj  u  skladu  sa  propisima  kojima  se  ureñuju
računovodstvo i revizija i u istom roku ga podneti Skupštini Društva na usvajanje.

Likvidacioni upravnik će najranije 90 dana, a najkasnije 120 dana od dana početka likvidacije
sastaviti  Početni  likvidacioni  izveštaj, koji  se  takodje   podnosi  Skupštini  Društva  na  usvajanje.
Usvojeni  početni  likvidacioni izveštaj  se registruje kod Agencije za privredne registre  u skladu sa
zakonom o registraciji.

Likvidacioni upravnik u toku likvidacije sačinjava i podnosi Skupštini Društva na usvajanje
Godišnje likvidacione bilanse, i to najkasnije u roku od tri meseca po isteku svake poslovne godine.
Usvojeni Godišnji likvidacioni bilansi se  registruju  kod Agencije za privredne registre u skladu sa
zakonom o registraciji.

O b r a z l o ž e nj e

Preduzeće   za  proizvodnju  energo  fluida  „TOPLANA“  AD  Kruševac   je  osnovano  i
funkcionalno  opremljeno  isključivo  za  obavljanje  delatnosti:  snabdevanje  parom  i  klimatizacija
(3530).

Zbog objektivnih okolnosti, već duže  vreme u privrednom okruženju  Grada Kruševca ne
postoji  potreba za uslugama ovog Društva vezanih za  njegovu osnovnu  delatnost  poslovanja.  

Društvo je uspelo da  održi pozitivno poslovanje i ima dovoljno sredstava za namirenje svojih
obaveza, pa se s obzirom na to, opredelilo za pokretanja postupka likvidacije  a u cilju prestanka
Društva.  

 Na  osnovu  svega  navedenog,  a  shodno  odredbama  Zakona  o  privrednim  društvima,
Skupština  Društva  je  potrebnom  većinom  glasova  donela  ovu  Odluku  o  pokretanju  postupka
likvidacije Društva.

                                                    

                   PREDSEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                                 Misić Bojan


