
 
 

 
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 укључити у проспект и 
основни проспект и оглашавању у вези са проспектом („Службени гласник 
РС“, бр. 89/2011, ФАМ АД КРУШЕВАЦ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ објављује 
Годишњи документ о објављеним информацијама за 2011. годину. 
 
 

 
Редни 
број 

 
Датум објаве 

 
Објављена информација 

 
Место објаве 
информације 

 
Интернет 
странице 

 
1. 
 

 
20.04.2011. 

Изјава о шестомесечном 
плану пословања за I 
полугодиште 2011. године 

-Београдска берза 
-дневни лист : 
Привредни 
преглед 
 

www.belex.rs 

 
2. 
 

 
06.07.2011 

 
 

 
Извештај о битном 
догађају : Сазивање 
ванредне скупштине 
акционара ФАМ а.д. 
Крушевац у 
реструктурирању  

-Интернет 
страница ФАМ а.д. 
Крушевац  
-Београдска берза 
-Централни 
регистар,депо и 
клиринг хартија од 
вредности  
-дневни лист : 
Политика  
 

 www.fam.co.rs 
 www.belex.rs 
 www.crhov.rs 

 
3. 
 

 
01.08.2011. 

 

 
Извештај о битном 
догађају : Извештај са 
одржане ванредне 
скупштине акционара 
ФАМ а.д. Крушевац у 
реструктурирању  

-Интернет 
страница ФАМ а.д. 
Крушевац  
-Београдска берза 
- дневни лист : 
Политика  
 

 www.fam.co.rs 
 www.belex.rs 
 

 
4. 
 

 
05.09.2011. 

 
Извештај о битном 
догађају : Сазивање  
годишње скупштине 
акционара ФАМ а.д. 
Крушевац у 
реструктурирању  

-Интернет 
страница ФАМ а.д. 
Крушевац  
-Београдска берза 
-Централни 
регистар,депо и 
клиринг хартија од 
вредности  
- дневни лист : 
Политика  
 

 www.fam.co.rs 
 www.belex.rs 
 www.crhov.rs 



 
5. 
 

 
06.10.2011 

 

 
Извештај са одржане 
годишње скупштине  
акционара ФАМ а.д. 
Крушевац у 
реструктурирању  

-Интернет 
страница ФАМ а.д. 
Крушевац  
-Београдска берза 
- 
- дневни лист : 
Политика  
 

www.fam.co.rs 
www.belex.rs 
 

 
6. 
 

 
24.10.2011. 

Изјава о шестомесечном 
плану пословања за II  
полугодиште 2011. године 

-Београдска берза 
-дневни лист : 
Привредни 
преглед 
 

www.belex.rs 

 
7. 
 

 
09.11.2011. 

Годишњи извештај о 
пословању за 2010. 
годину 

-Београдска берза 
-дневни лист : 
Привредни 
преглед 
 

www.belex.rs 

 
8. 
 

 
09.11.2011. 

 
Извод из финансијског 
извештаја за 2010. годину 

-Београдска берза 
-дневни лист : 
Привредни 
преглед 
 

www.belex.rs 

 
 
Годишњи документ о објављеним  информацијама доступан је на интернет 
страници ФАМ АД Крушевац у реструктурирању (www.fam.co.rs) и интернет 
страници Београдске берзе (www.belex.rs ). 
 
НАПОМЕНА : Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним 
информацијама могу бити застареле.  
 
 
 
 
       Извршни директор за правне послове  
       људске ресурсе и безбедност  
       Јелица Ђуровић Петронијевић  
       _____________________________ 
 


