
Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. uputstva o načinu na koji 
javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, AD 
“BAČKA“SIVAC – U RESTRUKTURIRANJU ,  Sivac, Maršala Tita  174,  MB 08134901, šifra i naziv 
delatnosti: 0111-  gajenje  žita (osim pirinča) , leguminoza i uljarica,  objavljuje: 

 

 

 

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE  SKUPŠTINE AKCIONARA 

 

Dana 27.06.2014. godine u 9,00 časova, u Sivcu, M. Tita 195,  održana je redovna  Skupština 
akcionara AD “BAČKA“SIVAC – U RESTRUKTURIRANJU,  na kojoj su donete sledeće: 

 

ODLUKE 

 

1. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja  za 2013. godinu sa izveštajem revizora.  
2. Odluka o izboru revizora za 2014. godinu  i  određivanju naknade za njegov rad. 
3. Odluka o usvajanju izveštaja  Odbora direktora .  

 

Tekst donetih odluka i akata je dostupan na internet stranici društva  WWW.ADBACKA-
SIVAC.CO.RS  

 

AD"BAČKA“SIVAC–U RESTRUKTURIRANJU 

zakonski  zastupnik Zoran Šćekić 

 

                                                                          ______________________________ 

 

 

 

  



 
  АД»БАЧКА»СИВАЦ  - У  РЕСТРУКТУРИРАЊУ 

Матични број  08134901       ПИБ 100581667 

Одлука Скупштине Број: 151/2014 

Дана  27.06. 2014. године  

 

 

 

 

 

Укупан број акција акционара који су учествовали у гласању износи   366.718  акција што износи  

75,41 %   од   укупно  486.275 обичних  акција. Јавним гласањем – дизањем руку  скупштина је са 

  353.764   гласа  „ЗА“ , против    5.139 гласова, уздржаних 7.815 гласова, донела    

ОДЛУКУ 

Усвајају  се   годишњи финансијски  извештаји   за 2013. годину  и извештај овлашћеног ревизора.  

Остварена добит из 2013. године у целости се распоређује  за покриће губитака пренесених из 

ранијих  година. 

        Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Образложење 

 

Усвајање финансијских извештаја  извршено је из разлога што су  финансијски  извештаји сачињени 

истинито и објективно, што је овлашћени ревизор дао позитивно мишљење о  финансијским 

извештајима, а  усвајање извештаја овлашћеног ревизора је законска обавеза јер он врши контролу 

правилности сачињавања  финансијских извештаја. Добит је распоређена у складу са чл.270. Закона о 

привредним друштвима. 

  

 

 
                                                                         АД»БАЧКА»СИВАЦ -  У  РЕСТРУКТУРИРАЊУ 

                                                                                     Председавајући Скупштине акционара 

                                                                                                        Богољуб  Бајић дипл.ецц. 

  

 

                                                                               ______________________________ 

 

Достављено: 

-    за књигу одлука 

− председавајућем   Скупштине  

− рачуноводству- 2  

− брокеру-4 -уз допис 

− извршном директору  

− Архиви 
  

 

 

 


