
NNaa  oossnnoovvuu  ooddrreeddbbee  iizz  ččllaannaa  336644..  ii  336655..  ZZaakkoonnaa  oo  pprriivvrreeddnniimm  ddrruuššttvviimmaa  ii  ooddrreeddbbii  iizz  ččllaannaa  4455..  SSttaattuuttaa,,  

NNaaddzzoorrnnii  ooddbboorr  PPrreedduuzzeeććaa  zzaa  pprrooiizzvvooddnnjjuu,,  pprroommeett  ii  uusslluuggee  ““FFUUTTUURRUUMM””  aadd  BBeeooggrraadd,,  UUll..  TTooššiinn  bbuunnaarr  

bbrr..  227722  ((uu  ddaalljjeemm  tteekkssttuu::  DDrruuššttvvoo)),,  nnaa  oossnnoovvuu  uussvvoojjeennee  ooddlluukkee  oo  ssaazziivvaannjjuu  rreeddoovvnnee  sseeddnniiccee  sskkuuppššttiinnee  

ddrruuššttvvaa,,  ddaannaa  2266..  mmaajjaa  22001155..  ggooddiinnee,,  oobbjjaavvlljjuujjee::    

  

PP  OO  ZZ  II  VV  

ZZAA  RREEDDOOVVNNUU  SSEEDDNNIICCUU  SSKKUUPPŠŠTTIINNEE  AAKKCCIIOONNAARRAA  

pprreedduuzzeeććaa  zzaa  pprrooiizzvvooddnnjjuu,,  pprroommeett  ii  uusslluuggee  ““FFUUTTUURRUUMM””  aadd  BBeeooggrraadd  

  

RReeddoovvnnaa  sseeddnniiccaa  SSkkuuppššttiinnee  aakkcciioonnaarraa  pprreedduuzzeeććaa  zzaa  pprrooiizzvvooddnnjjuu,,  pprroommeett  ii  uusslluuggee  ““FFUUTTUURRUUMM””  aadd  

BBeeooggrraadd  ooddrržžaaććee  ssee  2266..  jjuunnaa  22001155..  ggooddiinnee,,  ssaa  ppooččeettkkoomm  uu  0088::0000  ččaassoovvaa  uu  pprroossttoorriijjaammaa  DDrruuššttvvaa  ––  

BBeeooggrraadd,,  UUll..  TTooššiinn  BBuunnaarr  bbrr..  227722..  

ZZaa  oovvuu  sseeddnniiccuu  SSkkuuppššttiinnee  uuttvvrrđđuujjee  ssee    sslleeddeeććii::  

DD  NN  EE  VV  NN  II        RR  EE  DD  

1. Izbor predsednika i radnih tela; 
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara preduzeća za proizvodnju, promet i 

usluge “FUTURUM” ad Beograd, održane dana 22. septembra 2014. godine; 
3. Verifikovanje odluke direktora o izboru revizora za 2014. godinu; 
4. Usvajanje finansijskih izveštaja Futurum ad Beograd za 2014. godinu sa mišljenjem revizora; 
5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Futurum ad Beograd za 2014. Godinu; 
6. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti; 
7. Izbor revizora Futurum ad Beograd za 2015. godinu; 
8. Razno. 

OO  bb  aa  vv  ee  šš  tt  ee  nnjj  ee  

  

NNaa  ddaann  ddoonnooššeennjjaa  ooddlluukkee  oo  ssaazziivvaannjjuu  rreeddoovvnnee  sseeddnniiccee  sskkuuppššttiinnee  aakkcciioonnaarraa  DDrruuššttvvoo  iimmaa  118899..772299  

oobbiiččnniihh  aakkcciijjaa  kkoojjaa  ggllaassii  nnaa  iimmee..  SSvvaakkaa  aakkcciijjaa  ddaajjee  pprraavvoo  nnaa  jjeeddaann  ggllaass  ššttoo  ččiinnii  uukkuuppnnoo  118899..772299  

ggllaassoovvaa..  

  SSkkuuppššttiinnii  ddrruuššttvvaa  ććee  bbiittii  pprreeddlloožžeennoo  ddaa  ddoonneessee  ooddlluukkuu  oo  ssvviimm  pprreeddlloožžeenniimm  ttaaččkkaammaa  ddnneevvnnoogg  rreeddaa..  

OOddlluukkee  ććee  ssee  ddoonnoossiittii  oobbiiččnnoomm  vveeććiinnoomm  ggllaassoovvaa  pprriissuuttnniihh  aakkcciioonnaarraa..  

UU  sskkllaadduu  ssaa  SSttaattuuttoomm  PPrreedduuzzeeććaa  zzaa  pprrooiizzvvooddnnjjuu,,  pprroommeett  ii  uusslluuggee  ““FFUUTTUURRUUMM””  aadd  BBeeooggrraadd::  

  LLiissttaa  aakkcciioonnaarraa  uuttvvrrđđuujjee  ssee  nnaa  ddaann  1166..  jjuunn  22001155..  ggooddiinnee,,  nnaa  oossnnoovvuu  iizzvvooddaa  iizz  jjeeddiinnssttvveennee  eevviiddeenncciijjee  

aakkcciioonnaarraa  CCeennttrraallnnoogg  rreeggiissttrraa  ((DDaann  aakkcciioonnaarraa)),,  ttee  ssaammoo  aakkcciioonnaarrii  kkoojjii  ssuu  aakkcciioonnaarrii  ddrruuššttvvaa  nnaa  ttaajj  ddaann  

iimmaajjuu  pprraavvoo  nnaa  uuččeeššććee  uu  rraadduu  sskkuuppššttiinnee..  

  MMaatteerriijjaall  zzaa  sseeddnniiccuu  sskkuuppššttiinnee  aakkcciioonnaarrii  mmoogguu  pprreeuuzzeettii  lliiččnnoo  iillii    pprreekkoo  ppuunnoommooććnniikkaa  uu  sseeddiiššttuu  ddrruuššttvvaa  uu  

rraaddnnoo  vvrreemmee  ddrruuššttvvaa..  

  JJeeddaann  iillii  vviiššee  aakkcciioonnaarraa  kkoojjii  ppoosseedduujjuu  nnaajjmmaannjjee  55%%  aakkcciijjaa  ssaa  pprraavvoomm  ggllaassaa  mmoožžee  nnaajjkkaassnniijjee  2200  ddaannaa  pprree  

ooddrržžaavvaannjjaa  rreeddoovvnnee  sseeddnniiccee  sskkuuppššttiinnee  nnaaddzzoorrnnoomm  ooddbboorruu  ppiissmmeenniimm  ppuutteemm  pprreeddlloožžiittii  ddooddaattnnee  ttaaččkkee  zzaa  

ddnneevvnnii  rreedd  sseeddnniiccee  oo  kkoojjiimmaa  pprreeddllaažžuu  ddaa  ssee  rraasspprraavvlljjaa  ((ddoo  22  ttaaččkkee)),,  kkaaoo  ii  ddooddaattnnee  ttaaččkkee  oo  kkoojjiimmaa  ssee  

pprreeddllaažžee  ddaa  sskkuuppššttiinnaa  ddoonneessee  ooddlluukkuu,,  ppoodd  uusslloovvoomm  ddaa  oobbrraazzlloožžee  ttaajj  pprreeddlloogg  iillii  ddaa  ddoossttaavvee  tteekksstt  ooddlluukkee  

kkoojjuu  pprreeddllaažžuu..  



  AAkkcciioonnaarrii  mmoogguu  ggllaassaattii  ppiissmmeenniimm  ppuutteemm  bbeezz  pprriissuussttvvaa  sseeddnniiccii,,  uuzz  oovveerruu  ppoottppiissaa  nnaa  ffoorrmmuullaarruu  zzaa  ggllaassaannjjee  

uu  sskkllaadduu  ssaa  zzaakkoonnoomm  kkoojjiimm  ssee  uurreeđđuujjee  oovveerraa  ppoottppiissaa..  

  AAkkcciioonnaarr  mmoožžee  ggllaassaattii    pprreekkoo  ppuunnoommooććnniikkaa..  PPuunnoommooććjjee  ssee  ddaajjee  uu  ppiissaannoojj  ffoorrmmii  ooddrreeđđeennoomm  lliiccuu  --  

ppuunnoommooććnniikkuu,,  ssaa  ooddrreeđđiivvaannjjeemm  nnjjeeggoovvoogg  ppuunnoogg  iimmeennaa  ii  pprreezziimmeennaa  ii  lliiččnnoogg  bbrroojjaa  uukkoolliikkoo  jjee  ddoommaaććee  

ffiizziiččkkoo  lliiccee  ooddnnoossnnoo  ppoosslloovvnnoogg  iimmeennaa,,  mmaattiiččnnoogg  bbrroojjaa  ii  sseeddiiššttaa  aakkoo  jjee  ddoommaaććee  pprraavvnnoo  lliiccee,,  ssaa  iissttiimm  

ppooddaacciimmaa  ii  zzaa  aakkcciioonnaarraa,,  kkaaoo  ii  ooddrreeđđiivvaannjjeemm  ppooddaattaakkaa  oo  bbrroojjuu  ppoosseeddoovvaanniihh  aakkcciijjaa,,  ooddnnoossnnoo  bbrroojjuu  

ggllaassoovvaa  kkoojjiimmaa  aakkcciioonnaarr  rraassppoollaažžee  ppoo  oossnnoovvuu  aakkcciijjaa..  AAkkoo  ppuunnoommooććjjee  ddaajjee  ffiizziiččkkoo  lliiccee  oonnoo  mmoorraa  bbiittii  

oovveerreennoo  uu  sskkllaadduu  ssaa  zzaakkoonnoomm  kkoojjiimm  ssee  uurreeđđuujjee  oovveerraa  ppoottppiissaa..  

  PPuunnoommooććjjee  mmoorraa  bbiittii  ddoossttaavvlljjeennoo  uu  sseeddiiššttee  ““FFUUTTUURRUUMM””  aadd  BBeeooggrraadd,,  UUll..  TTooššiinn  bbuunnaarr  bbrr..  227722,,  uu  ppiissaarrnniiccii  

––  aarrhhiivvii,,    zzaakklljjuuččnnoo    ddoo  2255..  jjuunnaa  22001155..    ggooddiinnee..  

  PPuunnoommooććjjee  ssee  mmoožžee  ddaattii  ii  eelleekkttrroonnsskkiimm  ppuutteemm,,  ssllaannjjeemm  ppuunnoommooććjjaa  nnaa  ee--mmaaiill  aaddrreessuu::  ooffffiiccee@@mmiinneell--

eellvvoo..ccoo..rrss,,  uu  kkoomm  sslluuččaajjuu  mmoorraa  bbiittii  ppoottppiissaannoo  kkvvaalliiffiikkoovvaanniimm  eelleekkttrroonnsskkiimm  ppoottppiissoomm  uu  sskkllaadduu  ssaa  zzaakkoonnoomm  

kkoojjiimm  ssee  uurreeđđuujjee  eelleekkttrroonnsskkii  ppoottppiiss..  

  PPuunnoommooććjjee  ssee  ddaajjee  ssaammoo  zzaa  rreeddoovvnnuu    SSkkuuppššttiinnuu  aakkcciioonnaarraa  ssaazzvvaannuu  OOddlluukkoomm  NNaaddzzoorrnnoogg  ooddbboorraa  uukkoolliikkoo  

jjee  ttaakkoo  uu  ppuunnoommooććjjuu  nnaavveeddeennoo..  

  

  

  

PPoo  oovvllaaššććeennjjuu    

PPRREEDDSSEEDDNNIIKKAA  NNAADDZZOORRNNOOGG  OODDBBOORRAA  

““FFUUTTUURRUUMM””  AADD  BBEEOOGGRRAADD  

________________________________________________  

MMiittaarr  JJoovviićć,,  ddiirreekkttoorr  




