
ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ВЕТЕРИНАРСКА 

СТАНИЦА ''КОЦЕЉЕВА'' АД КОЦЕЉЕВА 

 

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 проспект о 

оглашавању у вези са проспектом (''Службени гласник РС'' бр. 89/2011) Ветеринарска 

станица ''Коцељева'' а.д. Коцељева, објављује Годишњи документ о објављеним 

информацијама у 2013 години, и периоду до момента објављивања предметног документа. 

 

 

 

Ред. 

број 

Датум 

објаве 

Објављена информација Место објаве 

информације 

Интернет 

страница 

1.  03.06.2011.г. Обавештење о одржавању 

редовне скупштине 

Комисија за 

хартије од 

вредности; 

Београдска 

берза 

www.belelx.rs 

www.chrov.rs 

 

2. 19.10.2011.г. Извештај о битном догађају, 

извештај о пословању за 

2010.г. 

Комисија за 

хартије од 

вредности; 

Београдска 

берза 

www.belelx.rs 

www.chrov.rs 

 

3.  25.11.2011.г. Извештај о битном догађају-

одржавање ванредне 

скупштине 

Комисија за 

хартије од 

вредности; 

Београдска 

берза 

www.belelx.rs 

www.chrov.rs 

 

4. 11.01.2012.г. Извештај о битном догађају- 

одржана ванредна скупштина 

Комисија за 

хартије од 

вредности; 

Београдска 

берза 

www.belelx.rs 

www.chrov.rs 

 

5. 30.04.2012.г. Извештај о пословању, 

финансијски извештај, 

мишљење ревизора 

Комисија за 

хартије од 

вредности; 

Београдска 

берза 

www.belelx.rs 

www.chrov.rs 

 

6.  11.05.2012.г. Извештај о ревизији 

финансијских извештаја за 

2011.г. 

Комисија за 

хартије од 

вредности; 

Београдска 

берза 

www.belelx.rs 

www.chrov.rs 

 

7.  24.05.2012.г. Извештај о битном догађају- Комисија за www.belelx.rs 
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сазивање редовне скупштине; 

годишњи извештај - 

исправљен 

хартије од 

вредности; 

Београдска 

берза 

www.chrov.rs 

 

8.  01.06.2012.г. Извештај обитном догађају-

годишњи извештај 

Комисија за 

хартије од 

вредности; 

Београдска 

берза 

www.belelx.rs 

www.chrov.rs 

 

9.  03.07.2012.г. Записник са редовне 

скупштине, долука о усвајању 

извештаја ревизора, одлука о 

расподели нераспоређене 

добити  

Комисија за 

хартије од 

вредности; 

Београдска 

берза 

www.belelx.rs 

www.chrov.rs 

 

10. 20.03.2013.г Извештај о битном догађају-

сазивање редовне скупштине;  

Комисија за 

хартије од 

вредности; 

Београдска 

берза 

www.belelx.rs 

www.chrov.rs 

 

11. 16.05.2013.г. Извештај о битном догађају-

одржана редовна скупштина 

Комисија за 

хартије од 

вредности; 

Београдска 

берза 

www.belelx.rs 

www.chrov.rs 

 

12.  30.05.2013.г. Годишњи извештај, мишљење 

ревизора итд 

Комисија за 

хартије од 

вредности; 

Београдска 

берза 

www.belelx.rs 

www.chrov.rs 

     

 

Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници 

Београдске берзе и Комисије хартија од вредности 

Коцељева 2013.г. 

         Генерални директор 

         Душан Илинчић 
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