
 
 
 
 

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА  
 

 
 У складу са чланом 23 Закона о тржишту капитала (''Службени гласник РС'' 
број 31/2011) и чланом 13 Правилника о форми, минималном садржају 
информацијама које треба укључити у проспект и основни проспект и оглашавању у 
вези са проспектом (''Службени гласник РС'' број 89/2011) АД ''Војводинапут-
Зрењанин'' објављује Годишњи документ о објављеним информацијама у 2011 и у 
периоду до објављиваља овог документа 
 
 
Ред 
бр. 

ОБЈАВЉЕНА 
ИНФОРМАЦИЈА 

Датум објаве МЕСТО ОБЈАВЕ Интернет 
страница  

1. 
Изјава о шестомесечном 
плану пословања за прво 

полугодиште 2011. г 
13.04.2011. 

Интернет страница,  
Београдска берза, 
Комисија за хартије од вредности  
Дневни лист ''Вечерње новости''  

www.belex.rs 

2. 
Позив за годишњу 

скупштину акционара 28.05.2011. 

Интернет страница, Београдска 
берза,  
Комисија за хартије од вредности  
Дневни лист ''Вечерње новости'' 

www.belex.rs 

3. 
Извештај о одржавању 
скупштине акционара 

11.07.2011. 
Интернет страница,  
Дневни лист ''Вечерње новости'' 

www.belex.rs 

4. 
Позив за ванредну седницу 

скупштине акционара 
14.07.2011. 

Интернет страница, 
Београдска берза,  
Комисија за хартије од вредности  
Дневни лист ''Вечерње новости'' 

www.belex.rs 

5. 
Извештај о одржавању 
скупштине акционара 

03.08.2011. 
Интернет страница,  
Дневни лист ''Вечерње новости'' 

www.belex.rs 

6. 
Извод из финансијског 

извештаја 
04.08.2011 

Интернет страница, 
Београдска берза,  
Комисија за хартије од вредности  
Дневни лист ''Привредни 
преглед'' 

www.belex.rs 

7. 
Годишњи извештај о 

пословању 
04.08.2011. 

Интернет страница, 
Београдска берза,  
Комисија за хартије од вредности  
Дневни лист ''Привредни 
преглед'' 

www.belex.rs 

8. 

Одлука о усвајању 
финансијских извештаја 

Усвојени извештај 
ревизора 

Одлука о расподели 
добити 

30.09.2011. Агенција за привредне регистре   

9. 
Изјава о шестомесечном 
плану пословања за друго 

полугодиште 2011.г 
07.11.2011. 

Интернет страница, 
Београдска берза,  
Комисија за хартије од вредности  
Дневни лист ''Привредни 
преглед'' 

www.belex.rs 

10. 
Позив за редовну годишњу 

седницу акционара 
21.05.2012. 

Интернет страница,  
Агенција за привредне регистре, 
Београдска берза 
Комисија за хартије од вредности 

www.belex.rs 

11. Предлог Статута 21.05.2012. 

Интернет страница,  
Комисија за хартије од 
вредности, 
Београдска берза 

www.belex.rs 



12. Предлог оснивачког акта 21.05.2012. 

Интернет страница,  
Комисија за хартије од 
вредности, 
Београдска берза 

www.belex.rs 

  
 
 Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет 
страници АД ''Војводинапут-Зрењанин'' Зрењанина www.vojvodinaput-zr.rs и интернет 
страници Београдске берзе www.belex.rs.  
 
 
 
У Зрењанину      АД ''ВОЈВОДИНАПУТ-ЗРЕЊАНИН''  
06.06.2012.г             ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР  
 
         Здравко Илић, дипл. грађ. инж. 


