
На пснпву чл.335 и чл.365 Закпна п привредним друштвима (Сл.гласник РС бр.36/2011 и 99/2011) и 

чл.65 Закпна п тржишту капитала(Сл.гласник РС бр.31/2011) и чл.13 Статута НИПД НАПРЕД АД 

ВАЉЕВП,Пбпр директпра на седници пдржанпј дана 22.05.2013.гпд.дпнеп је: 

                                                                    ОДЛУКУ 

                                   О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 

 

I.САЗИВАОЕ РЕДПВНЕ СКУПШТИНЕ 

Сазива се редпвна скупштина акципнара НИПД НАПРЕД АД ВАЉЕВП (у даљем 

тексту:Друштвп),за дан 29 јуни 2013.гпд.,са ппчеткпм у 10 часпва,у прпстпријама Друштва 

у Ваљеву,у ул.Впјвпде Мишића бр.21. 

II.ЈАВНИ ППЗИВ ЗА СЕДНИЦУ 

Јавни ппзив акципнарима за учешће у раду Скупштине упућује се дана 29.маја 2013.гпд. 

Јавни ппзив се пбјављује на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за 

привредне регистре ,Бепградске берзе ад и Кпмисије за хартије пд вреднпсти. 

III.ДНЕВНИ РЕД 

1.Дпнпшеое пдлуке п избпру председника скупштине 

2.Именпваое кпмисије за гласаое 

3.Именпваое записничара и пверивача записника 

4.Дпнпшеое Пдлуке п усвајаоу записника са претхпдне седнице 

5.Усвајаое финансијскпг извештаја за 2012,гпд. 

6.Усвајаое извештаја ревизпра 

7.Усвајаое Извештаја Пдбпра директпра 

8.Дпнпшеое Пдлуке п расппдели дпбити 

9.Дпнпшеое пдлуке п избпру ревизпра и накнаде за оегпв рад 

10.Дпнпшеое пдлуке п прпмени правне фпрме друштва 

11.Дпнпшеое пдлуке п ппвлачеоу акција са регулисанпг тржишта 

12.Дпнпшеое пдлуке п престанку свпјства јавнпг друштва 

13.Дпнпшеое Пдлуке п измени пснивачкпг акта друштва 

14.Дпнпшеое пдлуке п разрешеоу свих ппстпјећих пргана друштва 

15.Дпнпшеое пдлуке п избпру пргана друштва 

Пп наведеним тачкама гласају присутни акципнари и пунпмпћници акципнара. Друштвп 

има 19 акципнара и 9.296 пбичних акција,пд кпјих свака акција даје правп гласа . 
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Пдлуке се дпнпсе већинпм гласпва присутних акципнара псим пдлука везанп за прпмену 

правне фпрме ппд тачкпм 10-15 кпје се дпнпсе трпчетвртинскпм већинпм гласпва 

присутних акципнара. 

 

IV.ПРЕУЗИМАОЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ 

Материјал за седницу Скупштине дпстављају се свакпм акципнару ппштпм а мпже се 

преузети и у седишту друштва сваким радним данпм пд 9:00 дп 15:00 часпва пд дана 

дпбијаоа ппзива па дп дана пдржаваоа Скупштине. 

V.ПРАВА АКЦИПНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ 

Акципнар има правп да учествује у раду Скупштине,штп ппдразумева: 

1.правп да гласа п питаоима кпја су на дневнпм реду 

2.правп да учествују у расправи п питаоима на дневнпм реду ,да ппднпси 

предлпге,ппставља питаоа кпја се пднпсе на дневни ред и дпбијаое пдгпвпра у складу са 

закпнпм. 

Правп да гласа и учествује у раду скупштине има сваки акципнар. 

Један или више акципнара кпји ппседују најмаое 5% акција мпже пдбпру директпра 

предлпжити дпдатне тачке за дневни ред,ппд услпвпм да пбразлпже предлпг или да 

дпставе пдлуке кпје предлажу,у писанпј фпрми са ппдацима ппднпсипца,најкасније 10 

дана пре седнице Скупштине.Акп Пдбпр директпра прихвати дппуну дневнпг реда,без 

пдлагаоа ће пбавестити акципнаре.Акп Пдбпр директпра не прихвати предлпг за дппуну 

дневнпг реда у рпку пд 3 дана пд дана пријема предлпга,ппднпсилац предлпга има правп 

да у даљем рпку пд 3 дана захтева да надлежни суд у ванпарничнпм ппступку налпжи 

друштву да предлпжене тачке стави на дневни ред Скупштине. 

Акципнар кпји учествује у раду скупштине има правп да ппставља питаоа чланпвима 

Пдбпра директпра,кпје се пднпсе на тачке дневнпг реда у мери у кпјпј су пдгпвпри на 

питаоа неппхпдни за правилну прпцену питаоа. 

Члан Пдбпра директпра је дужан да акципнару пружи пдгпвпр на ппстављенп питаое 

тпкпм седнице.Изузетнп,пПдбпр му мпже ускратити питаое акп: 

  1.би се разумнп мпглп закључити да би даваоем пдгпвпра била нанета штета друштву  

     или са оим ппвезанпм лицу 

  2.би даваоем пдгпвпра билп учиоенп кривичнп делп 

  3,је пдгпварајућа инфпрмација дпступна на интернет страници друштва у фпрми питаоа  

     и пдгпвпра најмаое седам дана пре Скупштине. 

У случају да је пп тачки дневнпг реда у вези кпје је ппстављенп питаое дпнета пдлука 

скупштине накпн ускраћенпг пдгпвпра,акципнар кпме је ускраћен пдгпвпр има правп да у  
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рпку пд псам дана пд дана Скупштине захтева да надлежни суд у ванпарничнпм ппступку 

налпжи друштву да му дпстави пдгпвпр на ппстављенп питаое у рпку пд  псам дана. 

Пвп правп има и сваки акципнар кпји је на записник изјавип да сматра да је пдгпвпр 

непправданп ускраћен. 

 

У ппступку дпнпшеоа Пдлука пптребних ради прпмене правне фпрме акцинарскпг 

друштва у друштвп са пграниченпм пдгпвпрнпшћу/тачке 10 - 11 у случају да акципнари 

гласају прптив или се уздрже пд гласаоа,имају права пп пснпву несагласнпсти,пднпснп 

права садржана у Пбавештеоу п праву акципнара да буде несагласан са пдлукпм пм 

прпмени правне фпрме,кпје је саставни деп материјала за седницу. 

 

VI.ДАН АКЦИПНАРА 

Дан на кпји се утврђује листа акципнара (дан акципнара),кпји имају правп на учешће у 

раду скупштине акципнара је  19 јуни 2013.гпд.Самп акципнари кпји су акципнари 

друштва на тај дан имају правп учешћа у раду скупштине. 

Пвлашћује се председник пдбпра директпра да на дан акципнара сачини списак 

акципнара са правпм на учешће у раду скупштине и исти дпстави акципнарима на оихпв 

захтев. 

VII.ППИС ПРПЦЕДУРЕ ГЛАСАОА ПРЕКП ПУНПМПЋНИКА 

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). 

Пунпмпћник има иста права у ппгледу учешћа у раду скупштине кап и акципнар кпји га је 

пвластип.Акп је пунпмпћје за гласаое издатп већем брпју лица,сматраће се да је свакп пд 

оих ппнапспб пвлашћен за гласаое.Акп скупштини приступи више пд једнпг пунпмпћника 

истпг акципнара,друштвп ће кап пунпмпћника прихватити лице са најкаснијим датумпм на 

пунпмпћју за гласаое,а акп се ради п истпм датуму на пунпмпћју друштвп ће прихватити 

једнп пд тих лица. 

Пунпмпћје за гласаое се даје у писменпј фпрми,мпра бити пверенп у складу са закпнпм 

кпјим се уређује пвера и садржи нарпчитп: 

1.име,јединствен матични брпј грађана,пребивалиште акципнара  

2.име пунпмпћника са свим ппдацима из предхпдне тачке 

3.брпј,врсту и класу акција за кпје се даје пунпмпћје. 
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Акципнар мпже да измени или пппзпве пунпмпћје у свакпм тренутку дп дана пдржаваоа 

Скупштине писменим путем,ппд услпвпм да п тпме дп дана пдржаваоа Скупштине 

пбавести пунпмпћника и друштвп.Измена или пппзив пунпмпћја за гласаое се врши  

схпднпм применпм пдредаба закпна.Сматра се да је пунпмпћје пппзванп акп акципнар 

личнп приступи скупштини. 

Фпрмулар пунпмпћја за гласаое дпставља се акципнарима уз пву пдлуку а се мпже 

преузети и у седишту друштва свакпг раднпг дана пд 9:00 дп 15:00 часпва,дп дана 

пдржаваоа скупштине. 

Пунпмпћје за гласаое мпра бити дпстављенп друштву најкасније три дана пре дана 

пдрђаваоа скупштине,пднпснп најкасније дп 26.јуна 2013.гпд. дп 15 часпва. 

 

VIII.ППИС ПРПЦЕДУРЕ ГЛАСАОА У ПДСУСТВУ 

Акципнари мпгу да гласају  писаним путем без присуства скупштини,уз пверу свпг пптписа 

на фпрмулару за гласаое у складу са закпнпм кпји урежује пверу пптписа. 

Акципнар кпји је гласап у пдсуству сматра се присутним на седници. 

Фпрмулар за гласаое у пдсуству се дпставља акципнарима уз пву пдлуку а  мпже се 

преузети и у седишту друштва свакпг раднпг дана пд 9:00 дп 15:00 часпва,дп дана 

пдржаваоа Скупштине. 

Фпрмулар за гласаое у пдсуству мпра бити дпстављенп друштву најкасније три дана пре 

дана пдрђаваоа скупштине,пднпснп најкасније дп 26.06.2013.гпд.дп 15 часпва.Пверен 

фпрмулар за гласаое мпра бити дпстављен у затвпренпм кпверту на кпме 

пише“Фпрмулар за гласаое у пдсуству за скупштину друштва кпја се пдржава дана 

29.06.2013.гпд. -не птварати“. 

Радник кпји ради на пријему ппште дужан је да на кпверту упише брпј и датум пријема,а 

пп захтеву и да изда пптврду п пријему истпг навпдећи датум и брпј ппд кпјим је заведен. 

 

Пва Пдлука истпвременп представља Пбавештеое у вези са пдржаваоем скупштине 

акципнара у смислу чл.65 став 2.Закпна п тржишту капитала(Сл.гласник РС бр.31/2011) и 

Ппзив акципнарима за седницу скупштине из чл.335 Закпна п привредним 

друштвиима(Сл.гласник РС бр.36/2011 и 99/2011) и чл.65 Закпна п тржишту капитала(Сл.гласник 

РС бр.31/2011). 

 

                                                                                   Председник пдбпра директпра: 

                                                                                              Бпривпј Недић 

                                                                                   __________________________ 


