
На пснпву члана 64. Закпна п тржишту хартија пд вреднпсти  и других финансијских 

инструмената (Сл. Гласник РС бр. 47/2006) и чланпва 6. и 7. Правилника п садржини и 

начину извештаваоа јавних друштава и пбавештаваоа п ппседпваоу акција са правпм 

гласа (Сл. Гласник РС бр. 100/06 и 116/06), Тргпвинскп привреднпг друштва  „7. ЈУЛИ“ АД 

Чачак, Градскп шеталиште бр. 61, Матични брпј:  07167555, делатнпст: 4752-Тргпвина на 

малп металнпм рпбпм, бпјама и стаклпм у специјализпваним прпдавницама) пбјављује: 

 

 

ИЗВЕШТАЈ П БИТНПМ ДПГАЂАЈУ 

(ППКРЕТАОЕ ППСТУПКА СТАТУСНЕ ПРПМЕНЕ СПАЈАОА УЗ ПРИПАЈАОЕ) 

 

 

 Управни пдбпр „7. ЈУЛИ“ АД Чачак је на свпјпј седници пдржанпј дана 09.11.2011. 

гпдине, дпнеп следећу: 

 

П Д Л У К У 

 

 1. Ппкреће се ппступак статусне прпмене спајаоа уз припајаое, чијим 

спрпвпђеоем Тргпвинскп привреднп друштвп  „7. ЈУЛИ“ АД Чачак, Градскп Шеталиште бр. 

61, Матични брпј:  07167555  престаје да ппстпји, без ликвидације, пренпсећи целпкупну 

импвину и пбавезе на Привреднп друштвп за тргпвину, трансппрт, прпизвпдоу и услуге 

„ХЕЛИПН“ eksport import ДПП Чачак, Драгише Мишпвића бр.148/1, матични брпј:  

07570716. 

  2. Приступа се изради нацрта Угпвпра п спајаоу уз припајаое привреднпг друштва 

„7. ЈУЛИ“ АД Чачак привреднпм друштву „ХЕЛИПН“ ДПП Чачак. 

 3. Приступа се изради извештаја Управнпг пдбпра „7. ЈУЛИ“ АД Чачак и Директпра 

„ХЕЛИПН“ ДПП Чачак са пбјашоеоем нацрта Угпвпра п спајаоу уз припајаое, анализпм 

рентабилнпсти и тржишнпг пплпжаја свих учесника, кап и са указиваоем на закпнске и 

екпнпмске пснпве за спајаое уз припајаое и пбјашоеоем сразмере замене акција. 

 4. Приступа се сачиоаваоу ппсебнпг рачунпвпдственпг извештаја кпји изражава 

стаое Друштва највише три месеца пре дана у кпјем је сачиоен нацрт Угпвпра п спајаоу 

уз припајаое и финансијскпг извештаја Друштва (закључнпг рачуна) према стаоу на дан 

пбрачуна спајаоа у складу са закпнпм кпјим се уређује  

рачунпвпдствп и ревизија. 

 5. Приступа се ппкретаоу ппступка ангажпваоа ревизпра кпји ће извршити 

ревизију гпре наведенпг нацрта Угпвпра п спајаоу уз припајаое и заједничкпг Извештаја 

„7. ЈУЛИ“ АД Чачак и Директпра „ХЕЛИПН“ ДПП Чачак. 

 



 Схпднп члану 8. Правилника  п садржини и начину извештаваоа јавних друштава, 

Извештај п битним дпгађајима биће пбјављен у дневнпм листу Press и дпстављен 

Кпмисији за хартије пд вреднпсти, Бепградскпј берзи ипвлашћенпј бркерскпј кући. 

 

        ________________________ 

        за „7.ЈУЛИ“АД Чачак 

        директпр Нада Марјанпвић  

 

 


