
 

 

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011), и 

Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о 

поседовању акција са правом гласа („Сл. гласник РС“, бр. 100/06, 116/06 и 37/09), 

Акционарско друштво Yugoslavia Commerce , Београд, ул. Сарајевска бр. 25-31 матични 

број: 07091958, ПИБ: СР 100286312, делатност: 46.42 Трговина на велико одећом и 

обућом, објављује 

 

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ 

О ОДРЖАНОЈ СЕДНИЦИ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 

АКЦИОНАРСКОГ DRUŠTVA YUGOSLAVIA COMMERCE 

 

Седница редовне годишње Скупштине Друштва одржана је дана 28.06.2013. године са 

почетком у 12:00 часова у седишту Друштва у Београду, ул. Сарајевска бр. 25-31. 

Скупштина је разматрала и усвојила: 

 

Одлуку о усвајању предложеног дневног реда 

1. Одлуку о избору Председника Скупштине друштва и именовању радних тела 

Скупштине друштва:  записничара и Комисије за гласање; 

2. Одлуку о усвајању Записника са претходне седнице  Скупштине друштва; 

3. Одлуку о усвајању финансијског извештаја за 2012 .годину и Извештаја Одбора 

директора о пословању друштва у 2012.години; 

4. Одлуку о усвајању Извештаја и мишљења овлашћеног ревизора за 2012.годину;               

5. Одлуку о избору овлашћеног ревизора за 2013.годину; 

6. Одлуку о покрићу губитка по основу финансијског извештаја за пословну 

2012.годину; 

 

Све Одлуке усвојене на седници Скупштине, ступају на снагу даном доношења.  

 

 

                                                                                           Председник Скупштине: 

                                                                                  Yugoslavia Commerce а.д.,  Београд 

                                                       _____________________________ 

                                                                                                Мирослав Тешић 

 

 



 

 

 

Акционарско друштво YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд 

ул. Сарајевска бр. 25-31 
матични број: 07091958 

ПИБ СР 100286312 

 

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011 и 

99/2011) и Статута Акционарског друштва YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд од 

29.06.2012.године (у даљем тексту: Статут), на седници редовне годишње Скупштине 

друштва, одржане дана 28.06.2013. године, донета је: 

 

 

О Д Л У К А 

о усвајању финансијског извештаја друштва за 2012.годину 

и 

извештаја Одбора директора друштва о пословању друштва у 2012.години 

 

 

Члан 1. 

Усваја се финансијски извештај друштва за 2012.годину. 

Финансијски извештај друштва за 2012.годину из става 1.овог члана, прилаже се уз ову 

Одлуку и чини њен саставни део.  

 

Члан 2. 

Усваја се Извештај Одбора директора друштва о пословању друштва у 2012. години. 

Извештај Одбора директора друштва о пословању друштва у 2012. години, прилаже се уз 

ову Одлуку и чини њен саставни део.  

 

Члан 3. 

Ова Одлука уписује се у књигу Одлука друштва. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 
                                                                                                Председник Скупштине друштва: 

                                                                                  YUGOSLAVIA COMMERCE а.д., Београд 

                                                                                   ____________________________________ 

                                                                                                         Мирослав Тешић 

 
 

 

 



 

 
 
 
Акционарско друштво YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд 

ул. Сарајевска бр. 25-31 

матични број: 07091958 

ПИБ СР 100286312 

 

У складу са чланом 329.  и чланом 333. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, 

бр.36/2011 и 99/2011) на седници редовне годишње Скупштине друштва, одржане дана 28.06.2013. 

године, донета је: 

 

 

О Д Л У К А 

о покрићу губитка по основу финансијског извештаја за пословну 2012.годину 

 

 

Члан 1. 

 

Према финансијском извештају (Билансу Стања и Билансу Успеха) друштва за 2012.годину, 

душтво је у пословној 2012.години остварило губитак у износу од 14.209 хиљада динара.  

 

Члан 2. 

 

Губитак друштва из 2012.године у износу од 14.209 хиљада динара покриће се из добити коју ће 

друштво остварити у наредним пословним годинама. 

   

Члан 3. 

 

Ова Одлука уписује се у књигу Одлука друштва. 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

                                                                               Председник Скупштине друштва: 

                                                                     YUGOSLAVIA COMMERCE а.д., Београд 

                                                                      ____________________________________ 

                                                                                      Мирослав Тешић 

 

 

 
 


