
На пснпву чл. 335. и 365. Закпна п привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11 од 

27.05.2011, 99/11 од 27.12.2011) и чл. 65. Закпна п тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 

31/11 од 09.05.2011.), Надзпрни пдбпр привреднпг друштва „Технпхемија а.д. Бепград - у 

реструктурираоу“, улица Вилине Впде брпј 47, матични брпј 07032919, ПИБ 100002959, 

шифра делатнпсти 4675, на седници пдржанпј 21.05.2013. гпдине, дпнеп је Одлуку п 

сазиваоу редпвне седнице скупштине друштва, а на седници пдржанпј 05.06.2013. гпдине 

дпнеп је Одлуку да се дневни ред редпвне седнице скупштине друштва дппуни са две 

тачке. 

 

ППЗИВ 
СА ДППУНПМ ДНЕВНПГ РЕДА ЗА РЕДПВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  

ЈАВНПГ АКЦИПНАРСКПГ ДРУШТВА „ТЕХНПХЕМИЈА А.Д. БЕПГРАД - У РЕСТРУКТУРИРАОУ“  
  

Дана 06.06.2013. гпдине Надзпрни пдбпр привреднпг друштва „Технпхемија а.д. 
Бепград - у реструктурираоу“ пбјављује ппзив са дппунпм дневнпг реда за пдржаваое 
редпвне седнице скупштине друштва, кпја се заказује за дан 27.06.2013. гпдине у седишту 
друштва, са ппчеткпм у 12 часпва. За седницу скупштине предлпжен је следећи: 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 
ПРЕТХПДНИ ППСТУПАК 

1. Отвараое редпвне седнице скупштине  
2. Избпр председника скупштине 
3. Именпваое записничара и чланпва кпмисије за гласаое 
4. Утврђиваое ппстпјаоа квпрума за рад скупштине 

 
РЕДПВНИ ППСТУПАК 

1. Разматраое и усвајаое записника са претхпдне гпдишое скупштине акципнара 
пдржане дана 14.06.2012. гпдине 

2. Разматраое и усвајаое извештаја Надзпрнпг пдбпра за 2012. гпдину 
3. Усвајаое гпдишоег извештаја за 2012. гпдину 

3.1 Разматраое и усвајаое финансијских извештаја за 2012. гпдину 
3.2 Разматраое и усвајаое извештаја п ревизији финансијских извештаја за 2012. 

гпдину 
3.3 Разматраое и усвајаое извештаја п ппслпваоу за 2012. гпдину 

4. Дпнпшеое пдлуке п избпру и накнади за рад ревизпра за ревизију финансијских 
извештаја за 2013. гпдину  

5. Дпнпшеое пдлуке п разрешеоу чланпва Надзпрнпг пдбпра 
6. Дпнпшеое пдлуке o именпваоу и накнади за рад чланпва Надзпрнпг пдбпра 
 

 



„Технпхемија а.д. Бепград - у реструктурираоу“ на дан 06.05.2013. гпдине кап дан 
упућиваоа ппзива са дппунпм дневнпг реда има издатих укупнп 869.644 пбичних акција 
са правпм гласа. 
Пп свим предлпженим тачкама дневнпг реда редпвне седнице Скупштине друштва, правп 
гласа имају акципнари са укупним брпјем 839.644 акција.  
 
Квпрум за седницу скупштине чини пбична већина пд укупнпг брпја гласпва класе акција 
са правпм гласа.  
Све пдлуке пп предлпженпм дневнпм реду дпнпсе се пбичнпм већинпм гласпва 
присутних акципнара на седници скупштине. 
 
Друштвп је пдредилп за ДАН АКЦИПНАРА 17.06.2013. гпдине.  
Дан акципнара је дан на кпји се утврђује списак акципнара кпји имају правп на учешће у 
раду седнице скупштине и пада на десети дан пре дана пдржаваоа те седнице.  
Самп акципнари кпји су акципнари на дан акципнара 17.06.2013. гпдине имају правп на 
учешће у раду Скупштине друштва.  
Акципнар са списка акципнара кпји накпн дана акципнара на треће лице пренесе свпје 
акције задржава правп да учествује у раду те седнице скупштине пп пснпву акција кпје је 
ппседпвап на дан акципнара. 
 
Акципнар има правп да учествује у раду скупштине, штп ппдразумева: 
1. правп да гласа п питаоима п кпјима гласа оегпва класа акција 
2. правп на учешће у расправи п питаоима на дневнпм реду скупштине укључујући и 
правп на ппднпшеое предлпга, ппстављаое питаоа кпја се пднпсе на дневни ред и 
дпбијаое пдгпвпра. 
 
Акципнари мпгу да гласају писаним путем и без присуства на седници скупштине уз пверу 
свпг пптписа на фпрмулару за гласаое у складу са закпнпм кпјим се уређује пвера 
пптписа. 
 
Акципнари мпгу да учествују у раду и пдлучиваоу на скупштини прекп пунпмпћника или 
да гласају у пдсуству у складу са закпнпм. 
 
Пунпмпћја се дпстављају у седишту друштва најкасније три дана пре дана пдржаваоа 
седнице скупштине. 
 
Пунпмпћја мпрају бити читка, недвпсмислена, на службенпм језику Републике Србије, са 
именпм и презименпм, јединственим матичним брпјем и пребивалиштем лица кпме се 
даје пунпмпћје, а у пунпмпћју мпрају бити наведена имена и презимена власника акција, 
са јединственим матичним брпјем и пребивалиштем пптписана свпјеручним пптписпм 
власника акција.  
Укпликп физичкп лице даје пунпмпћје за гласаое пнп мпра бити пверенп у складу са 
закпнпм кпјим се уређује пвера пптписа. 
 



Пунпмпћја кпја издају правна лица, власници акција, мпрају да садрже име и презиме, са 
матичним брпјем и пптпунпм адреспм лица кпја се пвлашћују за заступаое, назив правнпг 
лица какп је регистрпванп у складу са прпписима п регистрацији, мпрају бити службенп 
заведена, пверена печатпм и пптписпм пвлашћенпг лица за заступаое (директпра). 
 
Пунпмпћје се мпже дати и електрпнским путем и мпра бити пптписанп квалификпваним 
електрпнским пптписпм у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски пптпис. 
 
Један или више акципнара кпји ппседују најмаое 5% акција са правпм гласа мпже 
Надзпрнпм пдбпру предлпжити дпдатне тачке за дневни ред седнице п кпјима предлажу 
да се расправља, кап и дпдатне тачке п кпјима се предлаже да скупштина дпнесе пдлуку, 
ппд услпвпм да пбразлпже тај предлпг или да дпставе текст пдлуке кпју предлажу. 
 
Предлпзи се дају писаним путем уз навпђеое ппдатака ппднпсипца захтева најкасније 
двадесет дана пре дана пдржаваоа скупштине.  
 
Друштвп је у пбавези да предлпг за дппуну дневнпг реда пбјави на интернет страници 
друштва најкасније нареднпг дана пд дана пријема предлпга. 
 
Акп Надзпрни пдбпр не прихвати предлпг дневнпг реда у рпку пд три дана пд дана 
пријема ппднпсилац има правп да у нареднпм рпку пд три дана захтева да надлежни суд 
у ванпарничнпм ппступку налпжи друштву стављаое предлпга на дневни ред. 
 
Материјали за редпвну седницу скупштине мпгу се преузети личним преузимаоем или 
путем пунпмпћника у седишту друштва у редпвнп раднп време и на интернет страници 
друштва. 
 
Овај ппзив за седницу упућује се: 
 
1. пбјављиваоем на интернет страници друштва – www.tehnohemija.com  
2. пбјављиваоем на интернет страници регистра привредних субјеката – www.apr.gov.rs  
3. пбјављиваоем на интернет страници регулисанпг тржишта где су укључене акције 
друштва – www.belex.rs   
 
Објава траје дп дана пдржаваоа редпвне седнице скупштине друштва. 
 
 
 
 
 ПРЕДСЕДНИК НАДЗПРНПГ ПДБПРА 
  

_______________________ 
Небпјша Гпранпвић 
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