
ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА 
ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ГАРАНТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД 

 
У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016), Правилником 
о форми, минималном садржају информација које треба укључити у проспект и основни проспект и оглашавању у 
вези са проспектом („Сл. гласник РС”, бр. 89/2011, 14/2013, 14/2016, 74/2016) и Упутством о начину на који јавна 
друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности, друштво 
Енергопројект Гарант а.д.о. Београд, ул. Михаила Пупина 12, Београд, МБ 07812728, објављује Годишњи документ 
о објављеним информацијама у претходних 12 месеци: 
 

Р. 
бр. 

Датум 
објаве 

Објављена информација Место објаве информације Интернет 
странице 

 
1. 

 
12.05.2016. 

Годишњи документ  
о објављеним информацијама 

- Београдска берза 
- Комисија ХОВ 
- Интернет страница Друштва 

www.belex.rs 
www.sec.gov.rs 
www.garant.rs 

 
2. 

 
13.06.2016. 

 

Сазивање 51. ванредне седнице 
Скупштине акционара 

- Београдска берза 
- Комисија ХОВ 
- Агенција за привредне регистре 
- Интернет страница Друштва 

www.belex.rs 
www.sec.gov.rs 
www.apr.gov.rs 
www.garant.rs 

 
3. 

 
05.07.2016. 

 

Одлуке донете на 51. ванредној 
седници Скупштине акционара 

 
- Интернет страница Друштва 

 
www.garant.rs 

 
4. 

 
05.07.2016. 

Записник са 51. ванредне седнице 
Скупштине акционара 
 

 
- Интернет страница Друштва 

 
www.garant.rs 

 
5. 

 
06.07.2016. 

Извештај са одржане 51. ванредне 
седнице Скупштине акционара 

- Београдска берза 
- Комисија ХОВ 
- Интернет страница Друштва 

www.belex.rs 
www.sec.gov.rs 
www.garant.rs 

 
6. 

 
19.08.2016. 

 

Информатор о издаваоцу 
Енергопројект Гарант а.д.о. 

- Београдска берза 
- Интернет страница Друштва 

www.belex.rs 
www.garant.rs 

 
7. 

 
10.03.2017.  

 

Информатор о издаваоцу 
Енергопројект Гарант а.д.о. 

- Београдска берза 
- Интернет страница Друштва 

www.belex.rs 
www.garant.rs 

 
8. 

 
28.03.2017. 

Сазивање 52. редовне седнице  
Скупштине акционара 

- Београдска берза 
- Комисија ХОВ 
- Агенција за привредне регистре 
- Интернет страница Друштва 

www.belex.rs 
www.sec.gov.rs 
www.apr.gov.rs 
www.garant.rs 

 
9. 

 
28.04.2017. 

Одлуке донете на 52. редовној 
седници Скупштине акционара 

 
- Интернет страница Друштва 

 
www.garant.rs 

 
10. 

 

 
28.04.2017. 

Записник са 52. редовне седнице   
Скупштине акционара 

 
- Интернет страница Друштва 

 
www.garant.rs 

 
11. 

 

 
28.04.2017. 

Извештај са одржане 52. редовне 
седнице Скупштине акционара 

- Београдска берза 
- Комисија ХОВ 
- Интернет страница Друштва 

www.belex.rs 
www.sec.gov.rs 
www.garant.rs 

 
12. 

 

 
28.04.2017. 

Годишњи извештај о пословању  
за 2016. годину 

- Београдска берза 
- Комисија ХОВ 
- Интернет страница Друштва 

www.belex.rs 
www.sec.gov.rs 
www.garant.rs 

 

Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници Друштва (www.garant.rs) и 

интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs). 

НАПОМЕНА: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним информацијама могу бити 
застареле. 
 
У Београду, 09.05.2017. године      ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ГАРАНТ АДО  
               

Мирјана Богићевић 
Председник Извршног одбора 
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