
ODBOR DIREKTORA -
BROJ: 02/1
rJANA: 28.05.2018. godine

SUBOTICA

Na osnovu сlапа 335. Zаkопа о privrednim druStvima ("Sluzbeni glasnik RS", Ьг. 36/2011, 99/2011, 83/20[4-
dГ.zаkоШ i 5/2015), сlапа 65. Zakona о trZistu kapitala ("Sluzbeni glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016)
ј Od1uke Odbora direktora VETZAVOD А.О. SUBOТICA, Subotica Ьгој 02/1-] od 28.05.2018.godine црџсџје
se sledeci poziv akcionarima VETZA УОО АО. SUBOТlCA, i to:

POZIV AKCIONARIMA
ZA REDOVNU сошёмџ зкџгёпнџ

VETZAVOD A.D SVBOТICA, SVBOTICA
( гпаг.Ьг. 08048908, PIВ: 100845844, osnovna de1atnost: 109 Iproizvodnja gotove ћгапе za ёошасе zivotinje)

Saziva se redovna sednica Skupstine akcionara Veterinarski zavod SUBOTICA a.d. proizvodnja hrane za
zivotinje, farmaceutskih ргерагата, pesticida ј sredstava za ООО Subotica za 28.06.2018. godine sa роёегкотп u
12,00 бааоуа koja се se odrzati u prostorijama Drustva - u poslovnim prostorijama Pogona вюёпе ћгапе u
Subotici, Beogradski ри! ] 23.

Za sednicu Skupstine akcionara, Odbor direktora Drustv8 utvrdio је sledeci
DNEVNI RED:

PRIPREМNI POSTUP АК
1. lzbor predsednika Skupstine,
2. Ut.vrdivanje ispunjenosti us10va za punovazan rad Skupstine (kvorum),
3. Iшепоуапје zapisnicara,
4. Imепоуапје сlапоуа Komisije za gIasanje

REDOVAN POSTUPAК
1. Usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupstine akcionaloa odrzane dana 26.03.2018.godine
2. Donosenje Odluke о usvajanju redovnog godisnjeg fillansijskog izvestaja Drustva za period januar

decembar 2017.godine, Godisnjeg [zvestaja о posloval1ju Drustva za 2017.godinu ј [zvestaja Revizora
3. Donosenje odluke о pokricu gubitka
4. Donosenje Od1uke о usvajanju Konsolidovanog godisnjeg tlnansijskog izvestaja za period јапиаг

decembar 20] 7.g0dine, Konsolidovanog godisnjeg izvestaja о poslovanju za 2017.godinu i lzvestaja
revizora

5. Donosenje Odluke о usvajanju izvestaja о radu Odbora direktora za 2017. godinu
6. Donosel1je OdIuke о razresel1ju сlапа Odbora direktora i јmепоуапји nedostajuceg direktora clal1a Odbora

direktora
7. Donosenje Odluke о davanju saglasnosti Odboru direktora па izЬor Revizora za reviziju finansijskih

izvestaja Veterinarskog zavoda Subotica a.d. Subotica za 2018.godinu

Pozivaju se akciol1ari VETZA VOD AD SUВОПСА, Subotica da prisustvuju redovnoj sedl1ici Skupstine
Drustva.Ovaj poziv se оЬјауlјије па internet stranici Drustva www.vetzavodsubotica.rs bez prekida u periodu od
28.05.20 18.godine do 28.06.20] 8.godine.Poziv se objavljuje i па stranici Agencije za privredne registre, Komisije
za hartije od vredl10sti i Beogradske berze. Akcionarima se пе ирисији ројеdil1аспi pismeni pozivi za sednicu
Skupstil1e, уес se akcionari оујт putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupstine akcionara Drustva.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU
Materijali za sednicu Skupstine dostupni su akcionari1l1a l1а internet straI1lCJ Drustva

www.vetzavodsubotica.rs ili se mogu preuzeti u sedistu Drustva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 casova od
dana оЬјауlјЈуаl1ја poziva do dana odrzavanja sednice.



PRA VА AKCIONARA U VEZJ SA UCESCEM NA SEDNICI
Аксюпаг ппа ргауо da џёезтуџје u radu Skup5tine, ёю podrazumeva:

- ргауо glasa па sednici зкџрёппе i
- ргауо па ucesce u raspravi о pitanjima ро dnevnom геёџ Skupstine, џкјјџёџјџс] ргауо па роспозепје predloga,
postavljanje pitanja koja se odnose па dl1evnired Skupstine iдоЬјјапје odgovora и skladu sa zаkопош, statutom i
Poslovnikom о гади Skupstine.

Akcionar тпойеда џёевгсџје и radu skupstine Нёпо ako poseduje пајтапје 4.059 akcija. Akeionari koji
ројеёшаёпо imaju шапје од 4.059 akcija, ali zajedno vise од toga Ьгоја , mogu radi ostvarivanja ргауа glasa i
ucesca и odlucivanju Skupstine Drustva imenovati svog рџпопюсшка.

DAN AKCJONARA
Dап па koji se utvrduje lista аксюпага za sastav Skupstine (dan akeionara) рада па deseti dап рге dana odrtavanja
оуе sеdпiсе tj. (о је 18.06.2018. godine. Samo akcionari koji su akeionari па taj dan јтаји ргауо ucesca и radu
Skupstine. Spisak akcionara se utvrdjuje ргета izvodu iz Centralnog Registra hartija од vrednosti. Lista
akcionara se nalazi и sedistu Drustva ј dostupna је svim akeionarima koji јтаји ргауо glasa па Skupstil1i.

Иkирап Ьгој akcija koje јтаји ргауо glasa па дап оЬјауlјјуаllја ovog poziva је 4.059.563 obicnih
akcija(ukupan Ьгој akcija је 4.260.196, dok па sedl1iciпетаји prvo glasa sopstvene akeije kojih јта 200.633)

Jedan ili vise akeionara koji poseduju пајтanје 5% akcija sa ргауот glasa u odnosu па ukupan Ьгој
akeija sa pravom glasa u DгиМуи, moze odboru direktora predloZiti dodatne tacke za dnеупј red sadniee о kojima
predlazu да se raspravlja, kao ј dodatne tacke о kojima se predlaze да Skupstina donese odJuku, род uslovom da'
obrazloze taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlazu.

Predlog za дорuпи dпеvnоg геда daje se pisanim рutеш, uz пауооепје podataka о podnosioeu zallteva, а
moze se uputiti Drustvu najkasnije 20 dana рге dana odrzavanja sednice. Ako odbor direktora пе prihvati uredno
dostavljeni predlog za дорипи dnevnog reda, podnosilae predloga јта ргауо da и daljem roku od tri dana zahteva
da nadlezi sud u уапраmјспот postupku nalozi Drustvu da predlozene tacke stavi па dnevni red Skupstine.

Куогиm za sednicu skupstine postoji ako sеdпiсi prisustvuju akeionari, odnosno пјЉоуј ршютоспiсi koji ро
akeijama imaju оЬјспи vecinu od ukupnog broja glasova sa ргауоm glasa , odnosno 2.029.782 akcija sa pravom
glasa.

Sve odluke predlozenog dnevnog reda se dorlOse оЬјспот уеСЈпоmglasova prisutnih akcionara sa pravom
glasa ,и koji Ьroј se uracunava ј glas akciol1arakoji је glasao pisanim putem .

Akeionar koji јта ргауо ucesca u radu Skиpstine јmа ргауо да с1апоујmаodbora direktora postavi pitanja
koja se odnose па tacke dnevnog геда sedniee, kao i druga pitanja и vezi sa Drustvom samo и meri и kojoj su
odgovori па (а pitanja пеорhоdпi za pravilnu ргоеепи pitanja koja se odl1oseпа tacke dnevnog reda sedniee. (:lа11
odbora direktora duZanје да akcionaru pruzi odgovor па postavljeno pitanje tokom sedniee, izuzetno odgovor se
moze uskratiti ako:

- Ьј se гаzиmnо mog10 zakljuciti da Ь! davanjem odgovora nlOg1ahiti naneta steta Drustvu i1i sa пјјте
povezanom 1јси;

- Ьј дауапјет odgovora Ыlо uсјпјепо krivicno delo;
- је odgovarajuca infoffi1acija dostupl1a па intemet stranici Drustva и tOrmi pitanja i odgovora пајшanје

sedam dana рге dana odrzavanja sedl1iee.
U slucaju ako је ро tacki dnevl10greda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje па koje је uskracen odgovor

doneta odluka Skupstine, akcionar kome је uskracen odgovor, јта ргауо da u roku od osam dana od dana
оdгzаvапја sedl1ice zahteva da nadlezlli sud и vаl1раmiспош postupku l1aloziDгustvu da ти dostavi odgovor па
postavJjeno pitanje. Оуо ргауо Јта i svaki akcionar koji је па zарisпik izjavio da је odgovor neopravdano
uskracen.

Лkсјопаг Јта ргауо da putem рипоmосја ovlasti оdгеdепо 'Јее аа и njegovo јте ucestvuje u radu
skupstine, ukljucujuci i ргауо da u njegovo јте glasa. PUnOlnocnik јша ista prava u pogledu ucesca u гади
sednice Skupstine kao i akcionar koji ga је ovlastio.
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Ako sedniei pristupi мзе рџпопюсшка iSI.og akcionara ро osnovu istil1 akcija, Drust уо се kao
рџпопюсгпка prihvatiti ћсе sa najkasnijim datumom па рџпотпосјџ, а ako цпа vise od jed110gрџпогпосја koja
ппајџ isti najkasniji dat.um,Drustvo је омаёсепо da kao рџпопюсшка prihvati samo jedno od till Пса.

Рцпогпосје se daje se и pisanoj [опш i sadrZi пагоёпо:
- цпе, jedinstvel1 гпапёш broj i preblvaliste akconara, koji је ёошасе fizicko Псе, ооповпо [гпе Ьгој

разоёа јlј drugi identifikaeioni Ьгој i prebivaliste akeionara koji је straoo fizicko Псе, odnosoo poslovno ппе,
шаџёш Ьгој i sediste akeionara koji је domace pravno Нсе, оёпозпо poslovno ппе, Ьгој registracije i drugi
identifikaeioni Ьгој i sediste akcionara koji је strano pravno Нсе;

- ппе рџпогпосшка, sa svim podaeima iz prethodnog stava;
- Ьгој, vrstu iklasu akeija za koje se рипоmосје izdaje.
Лkо рипотосје daje fizicko lјее, 000 mora blti overeno и skladu sa zakonom kojim se ureduje оуега

potpisa.
Корјји overenog рипошосја akcionar јlј punomocnik duzan је da dostavi Drustvu najkasnije tri dana рге

dana odrzavanja sednice skupstine.
Banka koja vodi zЬiПlе ili kastodi гасиl1еkoja se u jedinstvenoj evideneiji akeionara vodi kao akeionar u

svoje јте а za гасип svojili klijenata smatra se punomocnikom za glasanje u odnosu па te svoje klijente pod
uslovom da se prilikom pristupanja па sеdпiеi prezentuje pisal1itn рипоmосјеш za glasanje, odnosno na]og za
zastupanje izdat od strane tih klijenata.

Punomocnik zaposlenog akeionara пе moze blti 1јееiz сlапа 345 stav 3. tacka 1)do 5).
Odredbe stave 3. tacka [) do 4) ovog сlапа пе ргјтепјији se па punomocnika kOlltrolnogakeionara.;

Istovremeno Vas obavestavamo da sa internet stranice ww,v.vetzavodsubotica.rs pored tnaterijala za
sednicu mozete preuzeti

Formular za glasanje u odsustvu
Forn1Ularza davanje рипоmосја

Рunоmосје za glasanje moze se dati i elektronskim putem.Punomocje koje se daje elektronskim putem mora biti
potpisano kvalifikovanitn elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se игеоијеelektronski potpis.

Оуај poziv se istоvrеmепо sшаtга ј lzvestaj,em о bitnom dogadaju - Sazival1ju redovne godisnje sednice
Skupstine akcionara Drustva, и skJadu sa cl. 65. Zakona о tr:bltu kapitala ("Sluzbeni glasnik RS", Ьг. 3]/2011,
112/20 15 i 108/2016).
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