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ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА 

АД „7. ЈУЛИ“ СИРИГ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ 

 

У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) и 

Правилником Комисије за хартије од вредности о форми, минималном садржају 

информација које треба укључити у проспект и основни проспект и оглашавању у вези са 

проспектом (Сл. гласник РС бр. 89/2011), АД „7. ЈУЛИ“ Сириг – у реструктурирању 

објављује Годишњи документ о објављеним информацијама у 2013. години и периоду до 

момента објављивања предметног документа. 

 

Ред. 

бр. 

Објављена информација Датум 

објаве 

Место објаве 

информације 

Интернет 

страница 

1. Годишњи извештај за 2011. 

годину 

14.06.2012. Београдска берза 

 

www.belex.rs 

 

2. Оснивачки акт 13.07.2012. АПР 

 

www.apr.gov.rs 

3. Статут 13.07.2012. 

 

 

АПР 

 

www.apr.gov.rs 

 

4. Годишњи извештај за 2012. 

годину 

21.06.2013. Београдска берза 

АД „7.јули“ Сириг – у 

реструктурирању 

www.belex.rs 

www.7juli-sirig.rs 

 

5. Годишњи документ о објављеним 

информацијама 

21.06.2013. Београдска берза 

АД „7.јули“ Сириг – у 

реструктурирању 

www.belex.rs 

www.7juli-sirig.rs 

 

 

6. Сазивање Скупштине акционара 21.06.2013. 

 

 

 

Београдска берза 

АД „7.јули“ Сириг – у 

реструктурирању 

Агенција за привредне 

регистре 

www.belex.rs 

www.7juli-sirig.rs 

 

www.apr.gov.rs 

7. Извештај са одржане Скупштине 

акционара 

10.07.2013. Београдска берза 

АД „7.јули“ Сириг – у 

реструктурирању 

www.belex.rs 

www.7juli-sirig.rs 

 

8. Записник са седнице Скупштине 

акционара 

02.10.2013. Агенција за привредне 

регистре 

www.apr.gov.rs 

9. Годишњи извештај за 2013. 

годину 

20.05.2014. Београдска берза 

АД „7.јули“ Сириг – у 

реструктурирању 

www.belex.rs 

www.7juli-sirig.rs 

 

10. Сазивање Скупштине акционара 04.06.2014. Београдска берза 

АД „7.јули“ Сириг – у 

реструктурирању 

Агенција за привредне 

регистре 

Дневни лист „Дневник“ 

www.belex.rs 

www.7juli-sirig.rs 

 

www.apr.gov.rs 

11. Извештај о одржаној редовној 

годишњој седници скупштине 

акционара 

07.07.2014. АД „7.јули“ Сириг – у 

реструктурирању 

 

www.7juli-sirig.rs 
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Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници 

Друштва www.7juli-sirig.rs,  корпоративног агента друштва Convest ad Нови Сад 

www.convest.rs  и интернет страници Београдске берзе www.belex.rs. 

Напомена: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним 

информацијама могу бити застареле. 

 

 

У Сиригу, 10.07.2014.                                                          Извршни директор 

 

         _________________________ 

          Симо Чабаркапа 
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