
СП“ЛАСТА“ А.Д. БЕПГРАД 
БРOJ: 
ДАТУМ: 13.09.2013.гпдине 
 
 
На пснпву члана 335. Закпна п привредним друштвима, чланА 65. Закпна п тржишту 
капитала и Пдлуке Надзпрнпг пдбпра п сазиваоу ванредне седнице Скупштине 
акципнараСП „ЛАСТА“ ад. Бепград брпј 10530/1-5  пд  09.09.2013.гпдине упућује се  
 
 

ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА СП“ЛАСТА“А.Д. 
БЕОГРАД 

 
Сазива се ванредна седница Скупштине акципнара СП“ЛАСТА“А.Д.БЕПГРАД зa 
05.10.2013.гпдине, сa ппчеткпм у 12:00 часпва. 
Седница ће се пдржати у прпстпријама СП“ЛАСТА“А.Д.БЕПГРАД, Аутппут Бепград-Ниш 
бр.4. 
У складу са Закпнпм п привредним друштвима, Надзпрни пдбпр СП“ЛАСТЕ“ дпнеп је  
пдлуку на пснпву кпје се акципнарима уписаним у листу Централнпг регистра хартија пд 
вреднпсти на дан 09.09.2013.гпдине, упућује ппзив за ванредну седницу Скупштине 
акципнара СП“ЛАСТА“А.Д. 
У складу са чланпм 331. Закпна п привредним  друштвима, утврђен је 25.09.2013.године 
за Дан акципнара – Списак акципнара са правпм учешћа на ванреднпј седници 
Скупштине, пдређен је на пснпву извпда из јединствене евиденције акципнара 
Централнпг регистра, деппа и клиринга хартија пд вреднпсти. 
 
Надзпрни пдбпр утврдип је следећи : 
 

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ   РЕДА 
 

1.Птвараое седнице Скупштине и избпр радних тела: 
- Именпваое записничара и чланпва Кпмисије за гласаое; 
- Избпр председника Скупштине СП“ЛАСТА“А.Д.Бепград; 
2.Усвајаое записника са ХVI-е  седнице Скупштине бр.7870/1 пд 29.06.2013.гпдине; 
3.Усвајаое извештаја независнпг ревизпра п ревизији финансијскпг извештаја СП“ЛАСТА“ 
а.д. Бепград, за 2012.гпдину; 
4.Усвајаое извештаја независнпг ревизпра п ревизији финансијскпг извештаја „ЛАСТРА“ 
д.п.п. Лазаревац, за 2012.гпдину; 
5.Усвајаое извештаја независнпг ревизпра п кпнсплидпванпм финансијскпм извештају 
Друштва за 2012.гпдину; 
6.Избпр ревизпра за вршеое ревизије финансијских извештаја; 
7.Измене и верификација мандата чланпва Надзпрнпг пдбпра; 
8.Пдлука п измени Статута СП“ЛАСТА“ бр.7870/1-15 пд 29.06.2013.гпдине; 
 

Пдлуке Скупштине дпнпсе се пбичнпм већинпм гласпва присутних акципнара. 
  



СП „ЛАСТА“а.д. Бепград има укупнп издатих 1.530.960 акција, ISIN: RSLASTE96552, 
CFI:ESVUFR.  
 
Брпј акција са правпм гласа, на кпје се пвај ппзив пднпси је 1.394.597 пбичних акција, 
једна акција – један глас, гласе на име и регистрпване су у Централнпм регистру, деппу и 
клирингу хартија пд вреднпсти (ISIN: RSLASTE96552, CFI:ESVUFR).  
 
Ни једнп физичкп лице не ппседује  10 % или више акција СП“ЛАСТА“а.д. Бепград са 
правпм гласа. 
 
Република Србија и Акцијски фпнд а.д. Бепград ппседује 10% и више акција са правпм 
гласа, пднпснп 850.468 акција, штп представља 55,55 % пд укупнпг брпја акција са правпм 
гласа. 
 
Један или више акципнара кпји ппседују најмаое 5% акција са правпм гласа мпгу 
предлпжити дпдатне тачке за дневи ред седнице, кпје мпгу бити предмет расправе, кап и 
дпдатне тачке п кпјима се предлаже да Скупштина дпнесе пдлуку, ппд услпвпм да 
пбразлпже тај предлпг или да дпставе текст пдлуке кпју предлажу. Предлпг се даје 
писаним путем, уз навпђеое ппдатака п ппднпсипцима захтева, а мпже се упутити 
најкасније 10 дана пре пдржаваоа ванредне седнице Скупштине акципнара тј.дп 
25.09.2013.гпдине. 
 
Надзпрни пдбпр пбјављује предлпг за дппуну дневнпг реда на интернет страници 
Друштва, пдмах пп пријему предлпга. 
 
Акципнар кпји има правп личнпг учешћа у раду Скупштине, има правп да ппстави питаоа 
кпја се пднпсе на тачке дневнпг реда Скупштине, кап и друга питаоа у вези са 
ппслпваоем СП“ЛАСТА“, самп у мери, у кпјпј су пдгпвпри на та питаоа неппхпдни за 
правилну прпцену питаоа кпја се пднпсе на тачке дневнпг реда Скупштине. 
 
На пснпву члана 34.Статута СП“ЛАСТА“а.д. Бепград, у складу са чланпм 328.став 3.Закпна п 
привредним друштвима личнп учешће у раду Скупштине пстварује акципнар са 1530 
акција, штп представља 0,1% акција са правпм гласа. 
 
Акципнари кпји имају маои брпј акција из претхпднпг става, имају правп да у раду 
редпвне седнице Скупштине учествују удружени са другим акципнарима прекп 
заједничкпг пунпмпћника, (физичкп или правнп лице) с тим да заједнп имају предвиђени 
цензус – најмаое  0,1% акција са правпм гласа. 
 
Пунпмпћје за гласаое даје се у писанпј фпрми и садржи елементе прпписане чланпм 
344.став 5. Закпна п привредним друштвима. Пунпмпћје мпже да садржи упутства или 
налпге за пствариваое права гласа и у тпм случају пунпмпћник је дужан да ппступа пп 
оима, а акп пунпмпћје не садржи упутствп, пунпмпћник пстварује правп гласа савеснп и у 
најбпљем интересу акципнара. Акп физичкп лице даје пунпмпћје за гласаое пнп мпра 
бити пверенп у складу са закпнпм кпјим се уређује пвера пптписа. 
 



Пунпмпћје из претхпднпг става дпставља у седиште Друштва – СП „ЛАСТА“а.д. Бепград, 
Аутппут Бепград – Ниш бр.4, најкасније 3 дана пре пдржаваоа седнице.  
 
Акципнари имају правп да не пдреде пунпмпћника и да гласају писаним путем, 
дпстављаоем фпрмулара за гласаое у пдсуству, најкасније дп ппчетка пдржаваоа 
седнице (у затвпренпј кпверти са назнакпм „Изјашоеое за Скупштину – не птварати“). 
 
Пппуоени фпрмулар за гласаое се дпставља, на адресу СП“ЛАСТА“а.д. Бепград, 
Изјашоеое за Скупштину, Аутппут Бепград-Ниш бр.4 (правна лица дпстављаоем 
пптписанпг Пунпмпћја пд стране пвлашћенпг лица и пвереним печатпм кпмпаније, 
физичка лица дпстављаоем пптписанпг Пунпмпћја у складу са Закпнпм). 
 
Фпрмулар за гласаое у пдсуству и фпрмулар пунпмпћја је пбјављен заједнп са пвим 
ппзивпм и мпже се преузети на интернет страници СП“ЛАСТА“ -  www.lasta.rs  
 
Акципнари имају правп да пппзпву Пунпмпћје за заступаое датп на пснпву пвпг ппзива, у 
свакпм тренутку дп дана пдржаваоа Скупштине, писаним путем ппд услпвпм да п тпме дп 
дана пдржаваоа Скупштине пбавесте пунпмпћника и СП „ЛАСТА“а.д. 
 
Ппзив је пбјављен на интернет страници СП „ЛАСТА“ а.д. Бепград - www.lasta.rs ,без 
прекида у перипду пд 13.09.2013. гпдине закључнп са 05.10.2013.гпдине. 
 
Пвај ппзив се сматра ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА АКЦИПНАРЕ И ЈАВНПСТ – САЗИВАОЕ СКУПШТИНЕ 
АКЦИПНАРА СП „ЛАСТА“а.д. Бепград, у складу са чланпм 65. Закпна п тржишту капитала. 
 
Материјали за Скупштину дпступни су вам на увид свакпг раднпг дана пд 10-15 сати, у 
седишту СП“ЛАСТА“, Аутппут Бепград-Ниш бр.4 , БЕПГРАД 
 
НАПОМЕНА: На претхпднпј редпвнпј седници Скупштине акципнара, пдржанпј дана 
29.06.2013. гпдине., наппменутп је присутнима да дпстављени материјал сачувају, јер 
нису дпнете пдлуке пп свим тачкама дневнпг реда, па ће исте бити разматране на пвпј, 
ванреднпј седници. У складу са тим, акципнарима и оихпвим пунпмпћницима биће 
дпстављен самп нпви материјал. 
 
За дпдатне инфпрмације кпнтакт пспба је: 
Снежана Пејић – Секретар Друштва, 064/83 23 120  
емаил : snezana.pejic@lasta.rs,  
факс : 011/3402-484  
 
С ппштпваоем,                                                                                      
 
                                                                               Председник Надзпрнпг пдбпра 
 

___________________________                                                                                                        
Зпран Бабић, дипл.инг.маш. 
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