
На основу Закона о привредним друштвима (сл.гласник РС бр.36/2011 и 99/2011) и 
члана 65 Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС бр.31/2011) и одлуке Одбора 
директора од 06.06.2013. године о допуни дневног реда за  редовну седнице скупштине 
акционара акционарског друштва АУТОТРАНСПОРТ Краљево – у реструктурирању 
Одбор директора Акционарског друштва АУТОТРАНСПОРТ Краљево – у 
реструктурирању  дана 06.06.2013. године објављује  
 

ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА  
 ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  АКЦИОНАРСКОГ 

ДРУШТВА АУТОТРАНСПОРТ КРАЉЕВО АДРАНИ 578А – у реструктурирању 
која је заказана за   28.06.2013, са почетком у  12сати  у седишту друштва у 

Краљеву, Адрани 578А 
 
Дневни ред се допуњује следећим тачкама дневног реда:   
  

3. Доношење одлуке о измени и допуни Статута Акционарског друштва Аутотранспорт 
АД Краљево - у реструктурирању 
4. Доношење одлуке о именовању лица у Надзорни одбор Акционарског друштва 
Аутотранспорт Краљево-у реструктурирању 
 
Након допуне за скупштину је утврђен следећи: 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са ванредне седнице скупштине одржане дана 
04.09.2012.године. 

2. Усвајање финансијског извештаја за 2012.годину, извештаја ревизора о 
извршеној ревизији финансијског извештаја за 2012.годину, извештаја о 
пословању за 2012 годину, консолидованог финансијског извештаја за 2012 
годину, као и извештаја Одбора директора.  

3. Доношење одлуке о измени и допуни статута Акционарског друштва 
Аутотранспорт АД Краљево - у реструктурирању 

4. Доношење одлуке о именовању лица у Надзорни одбор Акционарског друштва 
Аутотранспорт Краљево - у реструктурирању 

5. Доношење одлуке о избору Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2013 
годину  и одређивање накнаде за његов рад. 

6. Доношење одлуке о покрићу губитака  
Допуна дневног реда за редовну седницу Скупштине објављује се на интернет  
страници Друштва www.autotransport-kv.com, на интернет страници Регистра 
привредних субјеката Агенције за привредне регистре и на интернет страници 
Београдске берзе ад. 
Mатеријал за редовну седницу биће доступан акционарима у просторијама Друштва 
код секретара Друштва у Краљеву, Адрани 578А сваког радног дана од 8 до 14 часова 
све до дана одржавања Скупштине.  
Објављивањем овог позива Друштво извршава обавезу обезбеђења доступности 
информација у складу са чланом 65 Закона о тржишту капитала. 
 
 

ОДБОР ДИРЕКТОРА  
АУТОТРАНСПОРТ  АД – у реструктурирању 

Број:         1489    0 
Дана  06.06.2013.године 

 
                                                                                             ОДБОР ДИРЕКТОРА 
                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                   Златојевић Божидар, дипл.правник 


