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ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА 
 

У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала ( „Службени гласник РС“, бр. 

31/2011) и правилником Комисије за хартије од вредности о форми, минималном садржају 

информација које треба да садржи проспект и основни проспект и оглашавању у вези са 

проспектом ( „Службени гласник РС“, бр. 89/2011 бр. 22/2017), ВИТАЛ А.Д. Врбас, МБ 

08065721, објављује Годишњи документ о објављеним информацијама у претходних 12 

месеци. 

 

 

РБ. 
 

ДОКУМЕНТ/ИНФОРМАЦИЈА 
 

МЕСТО И ДАТУМ 

ОБЈАВЕ 

ИНТЕРНЕT 

СТРАНИЦE 

  

www.apr.gov.rs 1 Позив акционарима за скупштину акционара АПР 03.06.2016. 

  

www.vital.rs 

www.belex.rs 2 Годишњи извештај (ПФИ-ПД) за 2015 годину. 

интернет страница 

фирме, BELEX 

02.06.2016.   

www.sec.gov.rs 

www.belex.rs 3 
Годишњи документ о објављеним информацијама - 

ВИТАЛ А.Д., Врбас 

сајт Комисије за ХоВ; 

BELEX 03.06.2016., 

интернет страница 

фирме www.vital.rs 

www.vital.rs 

www.apr.gov.rs 4 
Потпун годишњи финансијски извештај (Завршни 

рачун), за 2015 годину. 

интернет страница 

фирме, АПР - 

апликација за предају 

финансијских 

извештаја 30.06.2016.   

www.sec.gov.rs 

www.belex.rs 5 
Годишњи извештај за 2015 годину, допуњен 

одлукама и усвојеним извештајем Ревизора. 

интернет страница 

фирме, сајт Комисије 

за ХоВ; BELEX  

30.06.2016. www.vital.rs 

www.vital.rs 

www.sec.gov.rs 

www.belex.rs 
6 Извештај са одржане скупштине акционара 

интернет страница 

фирме, сајт Комисије 

за ХоВ, BELEX 

01.07.2016.;   АПР 

13.07.2016. www.apr.gov.rs 

www.sec.gov.rs 

www.belex.rs 7 Полугодишњи извештај (ПФИ-ПД) за 2016 годину. 

интернет страница 

фирме, сајт Комисије 

за ХоВ и сајт BELEX 

25.08.2016. www.vital.rs 

www.sec.gov.rs 

www.belex.rs 8 Полугодишњи извештај (ГФИ-ПД) за 2016 годину. 

интернет страница 

фирме, сајт Комисије 

за ХоВ и сајт BELEX 

25.08.2016. www.vital.rs 

  

www.belex.rs 9 Информатор о издаваоцу акција (ВИТАЛ А.Д.) BELEX 22.08.2016. 

  

  

www.apr.gov.rs 10 Извештај за статистичке потребе, за 2016 годину. 

АПР - апликација за 

предају финансијских 

извештаја 28.02.2017. 
  

 

(наставак на следећој страни) 
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РБ. 
 

ДОКУМЕНТ/ИНФОРМАЦИЈА 
 

МЕСТО И ДАТУМ 

ОБЈАВЕ 

ИНТЕРНЕT 

СТРАНИЦE 

www.sec.gov.rs 

www.belex.rs 11 Годишњи извештај (ПФИ-ПД) за 2016 годину. 

интернет страница 

фирме, сајт Комисије 

за ХоВ и сајт BELEX 

05.05.2017. www.vital.rs 

www.sec.gov.rs 

www.belex.rs 12 Годишњи извештај (ГФИ-ПД) за 2016 годину. 

интернет страница 

фирме, сајт Комисије 

за ХоВ и сајт BELEX 

05.05.2017. www.vital.rs 

  

www.belex.rs 13 Информатор о издаваоцу акција (ВИТАЛ А.Д.) BELEX 02.03.2017. 

  

  

        

  

 

 

 

 

 

Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници 

ВИТАЛ А.Д. Врбас (www.vital.rs) и интернет страницама Београдске берзе (www.belex.rs) и 

Комисије за хартије од вредности (www.sec.gov.rs). 

 

 

НАПОМЕНА: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним 

информацијама могу бити застареле. 

 

 

 

 

ВИТАЛ А.Д. 

 
______________________________ 

Марко Абрамовић 
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 

 

 




