
      
 

 
 

IZVEŠTAJ  O  
BITNOM   DOGADJAJU 

 
 
 

Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. 
glasnik RS« br. 47/2005) i čl. 5. st. 1. tač. 2. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih 
društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (»Sl. glasnik RS« br. 100/2005 i 
116/2006)                            
 
Gradjevinsko preduzeće »NAPRED« a.d., Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115 
delatnost 45210 grubi gradjevinski i spec. radovi 
 
 
 

O  B  J  A  V  LJ  U  J  E 
 
 

Održana je XI redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Gradjevinskog preduzeća 
»NAPRED« a.d. dana 20..06.2009.g. u sedištu Društva, Bulevar Mihaila Pupina 115, Novi 
Beograd, sa početkom u 10,00 časova. 
 

Po predloženom i objavljenom dnevnom redu Skupština akcionra je donela odluke o : 
 

1. Izboru predsednika Skupštine akcionara 
2. Usvajanju Izvoda iz zapisnika sa X sednice Skupštine akcionara održane 28.06..2008.g. 
3. Usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o reallizaciji Odluke Skupštine akcionara o sticanju 

sopstvenih akcija, putem ponude svim akcionarima pro-rata 
4. Usvajanju Finansijskog i izveštaja o poslovanju GP »Napred« a.d. za 2008.g. i Izveštaja 

revizora i Nadzornog odbora u vezi sa finansjkim izveštajem 
5. Usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008.g. i Izveštaja revizora i 

Nadzornog odbora u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem 
6. Otuñenju sopstvenih akcija stečenih u skladu sa članom 221.stav 5. tačka 1. Zakona o 

privrednim društvima 
7. Izmeni Odluke o izmenama i dopunama  Rešenja o osnivanju G.P.«Napred« radi 

usklañivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koja predstavlja osnivački akt Društva 
8. Usvajanju izveštaja Upravnog  i Nadzornog odbora o radu izmeñu dve sednice  Skupštine 

akcionara 
9. Usvajanju Predloga poslovne politike G.P.«Napred«a.d. za 2009. godinu 
10. Izboru članova Upravnog i predsednika i članova  Nadzornog odbora 
11. Izboru ovlašćenog revizora 

 
Primerak javnog saopštenja Društvo će dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom 
tržištu i učiniti ga dostupnim na svom web sajtu. 
                                                                                                       
 
 
            PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA 
            »NAPRED« a.d. 
 
            Bojović Dobroslav, dipl.ekon. 


