
АД „7 Јули“ Сириг 

У реструктурирању 

Сириг, међ. пут бб. 

МБ 08052073 

ПИБ 101454805 

Дана 04.07.2014.г. 

 

 

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала АД „7 Јули“ Сириг у реструктурирању 

обавештава јавност о битном догађају тако што објављује: 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

О одржаној редовној годишњој седници скупштине акционара 

АД „7 Јули“ Сириг у реструктурирању 

 

 

АД „7 Јули“ Сириг у реструктурирању обавештава јавност да је дана 30.06.2014.године 

одржана седница скупштине акционара АД „7 Јули“ Сириг у реструктурирању, те да су на 

истој донете следеће одлуке и то: 

 

1. Одлука о усвајању записника са претходне седнице скупштине акционара одржане 

28.06.2013.г. 

2. Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2013.годину 

3. Одлука о усвајању извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2013.г. 

4. Одлука о усвајању извештаја извршног директора о пословању друштва и извештаја 

о раду Одбора директора 

5. Одлука о избору ревизора 

 

 

О Д Л У К А  

Усваја се Записник са редовне годишње седнице Скупштине Акционара одржане 

28.06.2013.године. 

 

На основу  члана 329. ст. 1. тач. 8. Закона о привредним друштвима, и члана 40 став 1. 

Тачка 9. Статута АД „7 Јули“ Сириг“ у реструктурирању (у даљем тексту Друштво), 

донета је  

ОДЛУКА 
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

Усвајају се финансијски извештаји АД „7 ЈУЛИ“ Сириг у реструктурирању за 

2013.г. 

 



На основу члана 329 став1. Тачка 8. Закона о привредним друштвима, и члана 40 став 1. 

Тачка 9. Статута АД „7.Јули“ Сириг у реструктурирању (у даљем тексту Друштво), донета 

је : 

ОДЛУКА 

 

Усваја се извештај овлашћеног ревизора за 2013. годину за АД „7. ЈУЛИ“ Сириг у 

реструктурирању. 

 

На основу члана 329 став1. Тачка 9. Закона о привредним друштвима, и члана 40 став 1. 

Тачка 10. Статута АД „7.Јули“ Сириг у реструктурирању (у даљем тексту Друштво), 

донета је : 

ОДЛУКА 

 

Усваја се извештај извршног директора о пословању Друштва у 2013/2014. години. 

Усваја се извештај о раду Одбора директора у 2013/2014. години. 

 

 

На основу члана 329 став1. Тачка 14. Закона о привредним друштвима, и члана 40 став 1. 

Тачка 14. Статута АД „7 Јули“ Сириг у реструктурирању (у даљем тексту Друштво), 

донета је: 

О Д Л У К А  

Бира се за ревизора "Финодит" д.о.о., Имотска 1, Београд. Даје се претходна 

сагласност о висини предложене накнаде (од 1.100 € без ПДВ-а у динарској 

противвредности по средњем курсу НБС важећим на дан фактурисања) за рад ревизора. 

Овлашћује се генерални директор да закључи одговарајући уговор са изабраним 

ревизором. 

 

 

Сириг, 

04.07.2014.г.                                                                   Извршни директор 

                                                                                         АД „7 Јули“ Сириг у реструктурирању 

 

                                                                                         _________________________________ 

                                                                                         Симо Чабаркапа 

 

 

 

 

 

 

 


