
 

Na osnovu clana 65.Zakona o trzistu kapitala Sl.glasnik RS broj 31/2011 I clanova 6. I 7. 

Pravilniksa o sadrzini I nacinu izvestavanja javnih drustava I obavestenju o posedovanju akcija sa 

        Pravom glasa Sl.glasnik RS broj 100/2006, 116/2006 I 37/2009 

 

                                                  TEKSTIL AD SREMSKA MITROVICA 

                                                 Trg Svetog Stefana 13, 22000 Sr.Mitrovica 

                                          Sifra delatnosti 4751 trgovina tekstilnom robom 

 

                                                                Objavljuje sledeci 

                                                       Izvestaj o bitnom dogadjaju 

                                     O ODRZANOJ REDOVNOJ SKUPSTINI AKCIONARA 

                                                         TEKSTIL AD SR.MITROVICA 

Redovna godisnja Skupstina akcionara TEKSTIL AD SR.MITROVICA,odrzana je dana 17.06.2013.godine 

Sa pocetkom u 11 casova,u prostorijama privrednog drustva. U skladu sa utvrdjenim dnevnim redom 

Usvojene su sledece Odluke 

Odluka o izboru predsednika Skupstine,Komisije za glasanje,Zapisnicara I overaca zapisnika 

Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupstine 

Odluka o usvajanju Finansijskog izvestaja drustva za 2012.god.,uz izvestaj ovlascenog revizora 

Odluka o usvajanju izvestaja o radu OD drustva za 2012.god. 

Odluka o usvajanju poslovne politike I plana rada drustva za 2013.god. 

Odluka o raspodeli dobiti iskazane u finansijskom izvestaju za 2012.god. 

Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izvestaja za 2013.god 

                                                                                                                           TEKSTIL AD SREMSKA MITROVICA 

                                                                                                                              Predsednik Skupstine akcionara 



На основу одредаба Закона о привредним друштвима и одредаба Статута "ТЕКСТИЛ" А.Д 
Сремска Митровица, Скупштина Друштва, на својој седници одржаној дана 17.06.2013. 
године, једногласно, јавним гласањем, је донела следећу: 

      

О    Д    Л    У    К    У 

 

 И    УСВАЈА СЕ Финансијски извештај друштва за 2012. годину од 15.03.2013, уз 
Извештај овлашћеног ревизора бр. 39 од 19.04.2013. године. 

ИИ   Налаже се генералном директору да у вези са извршењем ове одлуке предузме 
потребне кораке у циљу објављивања финансијског извештаја у складу са законом. 

ИИИ Добит исказана у финансијском извештају за 2012, годину, биће делом 
искоришћена за покривање губитака из пословања, док ће остатак остати нераспоређен.  

ИИИИ Ова одлука ступа на снагу даном доношења и има се уписати у књигу 
одлука Друштва. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

У складу са Законом о привредним друштвима и Законом о рачуноводству и ревизији, 

Скупштина друштва је на својој редовној седници одржаној дана 17.06.2013. године, 

донела  одлуку као у диспозитиву. 

 

 

 

Председавајући Скупштине друштва 

 

 

__________________________ 

 

 


