
На основу члана 51. став три и 65. Закона о тржишту капитала и члана 2. став један, тачка 2) и 3)
Упуства о начину на која јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају
информације Комисији, Пољопривредно добро „Зајечар“ АД, Зајечар, објављује следећи:

ИЗВЕШТАЈ СА
ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ

СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ДОБРА „ЗАЈЕЧАР“ АД, ЗАЈЕЧАР

Редовна годишња седница Скупштине акционара Пољопривредног добра „Зајечар“ АД, Зајечару у
седишту АД на адреси Неготински пут бб са почетком у 12,00 часова, те су усвојене следеће:

О Д Л У К Е

1. Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са 35.922 гласова, односно 70,77529% од
укупног броја акција са правом гласа, је усвојен Извештај Комисије за гласање;

2. Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са 35.922 гласова, односно 70,77529% од
укупног броја акција са правом гласа, су усвојени Финансијски извештај за 2013. годину,
као и Извештај ревизора везано за предметне финансијске извештаје;

3. Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са 35.922 гласова, односно 70,77529% од
укупног броја акција са правом гласа, је усвојена Одлука о добити;

4. Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са 35.922 гласова, односно 70,77529% од
укупног броја акција са правом гласа, је усвојен Годишњи извештај за 2013. годину
сачињен у складу са Законом о тржишту капитала;

Записник са редовне Скупштине акционара је доступан на сајту овог Друштва: pdzajecar.com, а
саставни део овог Извештаја чине Одлуке из члана 51. став 3. Закона о тржишту капитала чији се
текст даје у наставку.

ЗА ПД „ЗАЈЕЧАР“ АД,

Д и р е к т о р,

Душко Калајџић, дипл.инг.



На основу члана 329. став 1. тач. 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр.
36/2011 и 99/2011) и чл. 42. Статута Пољопривредног добра "Зајечар" АД, Зајечар, Скупштина
акционара, на седници одржаној дана 24.06.2014. године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ

ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ годишњи извештај о пословању за 2013. годину са текстом Записника о
његовом усвајању који чини саставни део ове одлуке.

2. УСВАЈА СЕ биланс успеха са следећим билансним позицијама:
2.1. Укупан приход .................................................... 485.833.489,15 дин.
2.2. Укупан расход .................................................... 454.450.266,88 "
2.3. Финансијски резултат-добитак ......................... 31.383.222,27 "
2.4. Одложени порески расход ................................ 478.920,24 "
2.5. Нето добитак ........................................................ 30.904.302,03 "

3. УСВАЈА СЕ биланс стања по следећим позицијама:
3.1. Збир активе ........................................................ 909.175.768,34 "
3.2. Збир пасиве ....................................................... 909.175.768,34 "
3.3. Збир потраживања .............................................. 45.014.474,43 "
3.4. Збир обавеза ....................................................... 119.094.198,01 "
3.5. Стална имовина ................................................. 582.750.729,52 "

3.6. Обртна имовина
- залихе ...................................................................... 275.279.606,77 "
- одлож. пор. средства .............................................. 6.130.957,62 "
3.7. Основни капитал ............................................... 508.565.100,00 "
- резерве .................................................................... 5.334.361,81 "
- ревалоризационе резерве....................................... 33.665.084,83 "
- нераспоређени добитак ......................................... 33.473.692,00 "

КАПИТАЛ: 790.081.570,33 "
3.8. Производња у току ........................................... 56.900.789,73 "
3.9. Залихе материјала, сировине и алата ............. 76.118,566,34 "

Саставни део ове одлуке је Биланс стања, Одлука о усвајању годишњег пописа, обавеза и
капитала, као и пописне листе из завршног пописа на дан 31.12.2013. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

_________________________



На основу члана 329. став 1. тачка 7. i 367 Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр.
36/2011 и 99/2011) и чл. 42. Статута Пољопривредног добра „Зајечар“ АД, Зајечар, Скупштина
акционара, на седници одржаној дана 24.06.2013. године, донела је

О Д Л У К У
О РАСПОРЕЂИВАЊУ ДОБИТИ

Koнстантује се да је Пољопривредно добро "Зајечар" АД, Зајечар, успешно завршило пословну
2013. годину и остварило добит. Остварена добит након опорезивања износи 33.473.692,00
динара.

Остварена добит за 2013. годину остаје нераспоређена.

О б р а з л о ж е њ е

Како је планом пословања за наредни период предвиђено улагање у нове инвестиције донета је
одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

_________________________



На основу члана 42. Статута Пољопривредног добра „Зајечар“ АД, Зајечар, Скупштина акционара
на седници одржаној дана 24.06.2014. године донела је следећу

О Д Л У К У

I.УСВАЈА СЕ ревизорски извештај за 2013. годину од 03. априла 2014. године
састављен од стране UHY REVIZIJA D.O.O. Београд.

Саставни део ове одлуке представља извештај независног ревизора.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

__________________________



На основу члана 329. став 1. тач. 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр.
36/2011 и 99/2011) и чл. 42. Статута Пољопривредног добра "Зајечар" АД, Зајечар, Скупштина
акционара, на седници одржаној дана 24.06.2014. године, донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

УСВАЈА СЕ годишњи извештај о пословању за 2013. годину Пољопривредног добра
"Зајечар" АД, Зајечар.

Саставни део ове одлуке представља годишњи извештај за 2013. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

_________________________


