
На основу чланова 336. и 365. Закона о привредним друштвима (даље: Закон) Одбор 

директора привредног друштва ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ САД, Марка Миљанова 

бр. 15, Нови Сад, МБ: 08008418, ПИБ: 100452835 (даље: Друштво), на седници одржаној 

дана 21.10.2022. године, донео је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД 

 

 

Сазива се редовна седница Скупштине акционара Друштва, која ће се одржати дана 

02.12.2022. године, са почетком у 12:00 часова у просторијама Друштва, на адреси Марка 

Миљанова бр. 15, Нови Сад, са следећим предлогом дневног реда, као и са предлозима да 

Скупштина донесе и усвоји Одлуке које су у прилогу. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

Претходни поступак: 

 

Избор Председника Скупштине, именовање записничара и два оверавача, именовање 

комисије за гласање и верификацију – утврђење присутних акционара и њихових 

пуномоћника. 

 

Редовни поступак: 

 

1) Усвајање дневног реда седнице Скупштине акционара; 

2) Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара; 

3) Разматрање и усвајање редовног финансијског извештаја за 2021. годину; 

4) Разматрање и усвајање годишњег извештаја о пословању (извештај Одбора 

директора о стању и пословању Друштва); 

5) Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о финансијском пословању 

Друштва у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године; 

6) Разматрање и усвајање Одлуке о расподели добити оствареној у 2020. години; 

7) Разматрање и усвајање Одлуке о располагању имовином велике вредности; 

8) Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању извештаја - информације о испуњености 

услова за повлачење акција са регулисаног тржишта/МТП; 

9) Разматрање и усвајање Одлуке о повлачењу акција ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ 

САД са МТП БЕЛЕX тржишни сегмент МТП акције и престанку својства јавног 

друштва; 

10) Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању обавештења о правима акционара да буду 

несагласни са одлуком о повлачењу акција ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ САД са 

МТП тржишни сегмент МТП акције и престанку својства јавног друштва и са 

Одлуком о располагању имовином велике вредности и сходно томе о њиховим 

правима на откуп акција; 



11) Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању извештаја – информације о начину 

утврђивања и утврђеним  вредностима акција за исплату несагласних акционара по 

извештају овлашћеног ревизора; 

12) Разматрање и усвајање Одлуке о измени Статута Друштва; 

13) Разматрање и усвајање Одлуке о разрешењу и именовању директора; 

14) Разматрање и усвајање Одлуке о разрешењу директора; 

15) Разматрање и усвајање Одлуке о разрешењу директора; 

16) Разно. 

 

 

 Председник Одбора директора: 

 

 ________________________ 

 Душан Исаков 


