PREDLOG ODLUKA
VETZAVOD АО SUBOTICA

Na osnovu сlапа 365. Zakol1a о privrednim drustvima ("Sluzbeni glasllik RS", Ьг. 36/201] i
99/2011) i одгедЬј Statuta VETZA VOD AD «SUBOТICA» , Subotica , za godisl1ju redovnu веошсц Skupstil1e
akcionara VETZA VOD AD «SUВОПСА» sazvanu za 26.06.2015. godine sa роёеткош u 12,00 casova u
prostorijama Drustva - и розјомпгп prostorijama Рояопа ыоёпе ћгапе и Subotici, Beogradski put 123 , ро
utvгdјепош ёпеспогп redu u Odluci о sazivanju redovne skupstine аксюпага AD VETZA VOD AD
«SUBOТICA»:
PRIPREМNI POSTUP АК
1. Izbol" predsednika Skupstine,
2. Utvrdiv311je ispunjenosti uslova za рџпомаёап rad Skupstine (kvorum),
3. Imепоvапје заргзшёага,
4. Imепоvапје clanova Komisije za glasal1je
REDOVAN POSTUP АК
Ј. Usvajanje Zapisnika sa ргегћоёпе vапгеdпе sednice skuрstiпе аксюпвга odrzal1e dапа 22.0] .20] 5.gоdiпе
2. DOl1osel1jeOdluke о џзуајапјџ гесомюј; gоdisпјеg fil1ansijskog izvestaja Drustva za period јапшu'
десетЬаг 20 14.godine, Godisnjeg lzvestaja о posloval1ju Drustva za 2014.godinu i lzvestaja Revizora
3. Donosenje odluke о raspodeli dobiti
4. Donosel1je Odluke о usvајапјп K011So1idovanog godisnjeg finansijskog izvestaja za period јаппаг
decembar 2014.g0dil1e, Konsolidoval1og godisl1jeg izvestaja о poslovanju za 20 14.godinu i Izvestaja
rcvizora
5. DOl1osenje Odluke о usvajanju izvestaja о radu Odbora direktora za 2014-и godinu
6. Podnosenje lzvestaja о stical1ju sopstveni\l akcija od nesaglasl1iћ аkсiопага

UTVRDUJE PREDLOGE ODLUКA:
PRIPREMNI POSTUPAK
1.Izbor prcdsednika Skupstine
ODLUКA
Оа se za ргсdsеd11ikа Skupstil1e iШСl1uјеlice koje poseduje ј1Јpredstavlja najveci ројеdiпаспi broj glasova оЬјспјћ
akcija u Od110SUпа ukupall Ьгој glasova prisutnill аkсiОl1aIЋsa оЬiСlliш аkсiјаша.
Obrazlozel1je
U skladu sa сitiгаniш оdгеdЬаша роzitivпiЬ propisa d011etaје Odluka kao u dispozitivu.
Nарошеllа: О оуој odluci se izjasnjavaju sal110аkсiопаri prisutni па sеdпiсi Skupstil1e .

2. i 3. Imспоуапје zapisnicara i clanova komisije za glasanje
Posto Zарisпiсага i clanove komisije za glasal1je iшепuје Predsednik Skupstine koji bude izabra11 па sednici,
ргеdlоg za iste se 11еsacinjava.

4.usvajanje izvestaja Komisije za glasanje
Izvestaj se sacinjava 11аpocetku sed11ice Skupstine, tako da se predlog odluke пе saCinjava ul1apred i о Izvestaju
glasaju samo akcionari prisutl1i па sedl1ici.

REDOVAN POSTUPAK
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne sednice skupstine akcionara odrzanc dana
22.01.2015.godine
•

klasa akcija-obiol1e akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN Ьroј: RSVEZDE06593
Strana 1 od 5

•
•

ukupan Ьгој akcija sa ргауогп glasa - 4.059.563 obicnih akcija
od]uka se дОl10эјоћјёпогп уесјпогп gIasova рrisutпih akcionara эа ргасогп gIasa

ODLUКA
Џзмаја эе Zapisl1ik эа мапгеџпе sednice skllpstine аксюпага VETZA УОО А.О. SUBOTICA, Subotica, odrZane
dana 22.01.2015.g0dine, kao u ргйойепош tekstu, koji сјпј sastavni deo оуе Odluke.

2.

•
•
•

Donosenje Odluke о usvajanju redovnog godisnjeg finansijskog izvestaja Drustva za
Period januar-decembar
2014.godine, Godisnjeg Izvestaja о poslovanju Drustva za 2014.godinu
Izvestaja revizora
klasa аксзја-ошёпе akcije , ояпаке CFI kod ESVUFR, ISIN Ьтој: RSVEZDE06593
ukupan Ьгој akcija sa ргаvош gIasa - 4.059.563 obJcniћ akcija
odluka se dOl1osi ошёпотп уесшогп gIasova prisutniћ akcionara sa ргауош gIasa
ODLUKA

Ј
Usvaja se godisnji Finansijski izvestaj Vetzavod а.д. SlIbotica za period
gоdiш( sa еlешепtiша iskаzапiш u hilјаdаша дјпага:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

januar

Ukupni ргЉодј
Ukllpni rasIlOdi
Dobitak рге oporezivanja
Odlozeru p01"cskiгаs]юd perioda
Рогеsю гаslюd perioda
Neto dobltak

Usvaja se godisllji lzvestaj о poslovanju

- decembar

2014.

4.449.446
4.424.948
24.498
].297
6.907
16.294

II
Vetzavod a.d. Subotica za poslovnu 2014. godintl.

ш
Usvaja se Izyestaj
nezavisnog Revizora КРМС d.o.o.Beograd,
Кraljjce Natalije 11, о revlzlJl
pojedinacnih finansijskiћ izvestaja za роэlоупи 2014 godinu, kojim эе pozitivno осепјији racunovodstvel1i
izvestaji эа istiпitiш i objektivl1im ptikazom finansijskog polozaja Dгustvа koji эи Ьј]ј ргеdшеt revizije.
JV

Gore navedene Izvestaje i ovu Odluku dostaviti u zаkОl1skош юku Agel1ciji za privredl1e registre,
Beogradskoj berzi i Кошisiji hюiiја od vrednosti.
V
Оуа Od]uka stupa па sI1agн dапош d011osenja.
3.
•
•
•

Donosenje odluke о raspodeli doblti Drustva
klasa akcija-oblcl1e akcije , oZl1ake СН kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
ukupan Ьгој akcija эа pravo111glasa 4.059.563 objcniћ akcija
odluka se donosi оЬјспот уссјпот g]asova рrisutпih akcionara sa pravom glasa
ODLUКA
о raspodeli doblti Drustva
Ukupna nerasporedcl1a doblt u bllansl1 stапја па dan 31.12.2014. godine, iznosi 250.422 l1iljade dinara,
ostaje kao nerasporedena.
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Оса Odluka stupa па snagu dаnош donosel1ja.

4.

Вопойеп]е Odluke о usvajaoju Konsolidovanog godisnjeg fil1ansijskog izvestaja za period
januar-decembar 2014.g0dine, Konsolidovanog godisnjeg izvestaja о poslovanju za 2014.g0diЩIi
Izvestaja nezavisnog геупога

•
•
•

klasa аксјја-ојиёпе akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN Ьгој: RSVEZDE06593
ukupan Ьтој akcija sa ргауотп glasa - 4.059.563
оЬјспiћ akcija
odluka se dOl1osi ОЫСl10mуесшош glasova prisutnih akcionara sa ргаvош glasa
ODLUКA
1

(Jsvaja se Konsolidovani godisnji
finansijski izvestaj za регјоё januar-decembar
SlIbotica, Subotica, BeogJ"adskiput 123. sa еlешепtiша iskаzаll.iш џ l1iljadama dinara:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ukuрпi pl"illOdi
UkUPl1irashodi
Gubitak рге орогезгеапја
Odlozeni poreski гаslюd регiоdа
Poreski rashod perioda
Neto guhitak

2014.godine Vetzavod ad

4.449.035
4.464.522
15.487
1.297
6.907
23.691

11
Us\'aja se KOlIsolidovalli godisllji izvestaj о poslovanju Drustva za 2014.g0diпu

ш
Usvaja se Izvestaj пеzаvisпоg revizora KPMG d.o.o.Beograd, Кraljice Natalije 11. о reviziji Konsolidovanih
finansijskill izvestaja Orustva za 2014.godinu , kojim se pozitivno ocenjLljuгасuпоvоdstvепi izvestaji sa istinitim i
objektivllim ргikаzоm finansijskog polozaja Огustvа koji su bili ргеdmеt revizije.
Ucesnici konsolidacije su "АКТIУЕХ" 000, Subotica u kome mаtiёпо drustvo јrnа 77,25% udela i ZIVlNARSTVO
PROMET 000, Sl1botica u kome mаtiё110drustvo јша Ј00% udela.
IV
Gore пауедепе Izvestaje i ovu Oclluku dostaviti u zakonskom roku Agenciji za Рl'југедпе геgistге, Beogradskoj berzi
Komisiji hагtiја od vrednosti.

v
Оуа Odluka stupa па snagu даnош dOl1osenja.

5. Vsvajanje Izvestaja о radu Odbora direktora
Zakona о privrednim drustvima
•
•
•

za 2014. godinu,u kome su sadrzani izvestaji iz сlапа 399.

klasa akcija-oblcl1e akcije , oznake CFl kod ESYUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
ukupal1 broj akcija sa ргаvош glasa 4.059.563
oblcnill akcija
odluka se donosi ОЫС110Ш
ve6il1om glasova prisutnih akciol1ara sa ргауот glasa

ODLUКA
Usvaja se Izvestaj о IЋdu Odbora direktora u 2014. godil1i koji sadrz.i izvestaje iz clal1a 399. Zakol1a о privrednim
drustvima, i to u slede6em tekstu:
Odbor direktora YETZAVOD AD SUBOТICA, Subotica, se hira па mandatni period od 4 godine. U 20 14.godini
Odbor diгеktога је odczao ukupno 33 sеdпiсе. Sednice OdbOJ"a direktora uglavnot11 su odrzaval1e u рUl1ОШ
sastavu, а sve odluke su dOl1ete јеdl1оgIаsпо.ОdЬог direkt.ora u SVOl11radu l1јје ј111аоnikakvill ргоЫеша.ОdЬОl·
direktora је гаdош u 2014.godini ispunjavao sve obaveze оЬuЬуасепе Zakol10111, Stаtиtош donosio potrebne
Odluke kојiша је obezbedjeno poslovanje Drustva. Rad Odbora direktora se odvijao uz шаksimаlпи saradnju sa
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svim sluZЬama u Zavodu i sve odluke odbora su u potpunosti i u datim rokovima realizovane. Odbor direktora је
пајёезсе razmatrao ј donosio odluke о sledecim pitanjima: -politici сепа i uslovima prodaje,proizvodnim i
fiпапsiјskim рјапоуппа, kupovini i prodaji osnovnih sredstava,
загсагапјџ prodavnica, brisanje ogranaka
,zakljucenje ugovora о dugorocno111 kredit.u sa Коmегсiјаlпош Ьапкогп.аакјјџёепје aneksa ugovora о zajmu sa
povezanim ргаушгп Нсппа ,obrazovanju
komisija za popis шюмпе i obaveza u 2014. godini, usvajanje
izve~taja komisija za мапгеспе popise, о investicionom ulaganju u kotlamicu, о sazival1ju skuрstiпе аксюпага
DruStva.
Organizacija i rad .Drustva su bili u skladu sa Коёеквош korpoгativnog џргамјапја.
Џзмајајџ se sledeci izvestaji :
-IZVESTAJ О RACUNOVODSTVENOJ PRAKSI 1 PRAKSI FfNANSIJSKOG IZVESTA VANJA DRUSTVA 1
POVEZANIН
АVА
U drustVll kao i sa l1јiш povezanim Drustvima гаСU110vоdstvепаргаksа i praksa finansijskog izvеstаvапја је u
svemu ргјшепјепа u skladu sa vaz.eCim pozitivl1im propisima, illternim aktima i medjullarodnim standardima,
•
VETZAVOD AD SUBOТlCA, Suboticaje svoje finallsijske izvestaje za 2014.godinu saCil1ila u skladu sa
Zаkопош о ra6unovodstvu i reviziji ( 61.24. i (5].25.) uz рпmепи podzakonskih akata i to : Pravilnik о
kontnom okviru i sadl"zil1iгасипа Ll kontnom okviru za privredl1a drustva, zadruge,druga ргаупа lјса i
ргеdиzеtпikе kao i Pravilnik о sаdгz.illi i [огmј obl'azaca fiпаl1siјskЉ izvestaja za privredlla dl'ustva , zadruge,
druga ргаУllа lјса i preduzetnike.
• VETZAVOD AD SUBOТlCA, Suboticaje redoval1 gоdisпјi fillanasijski izvestaj za 2014.godinu za
statistickc potrebe predalo и APR dana 30.03.2015.godine pod Ьојет FIN 20694/2015.
• Kako је Dl'Ustvo obveZllik revizije u skladu sa Сl. 33. i 34. Zakona о racul1ovodstvu (SI. GI.RS 62/13) ргаvnа
lјса su duzl1a da uz l'edovne godisnje finansijske izvestaje za izvestajnu 2014.godinu dos!ave APR-u i Odluku
о usvajanju геdоvпih gЩЫl1јih fiпапsiјskih izvestaja, Odluku о raspodeli dom!i kao i [zvestaj геvizога о
оЬауlјеnој reviziji Fl, radi javllog оЬјауlјјуаl1ја najkasnije do 30.julla 2015.godil1e.
.. Kako је Drustvo obveznik sаstаvlјапја kОI1S0]idоvапih godisl1jiIJ fil1ansijskil1 izvestaja u sk1adu sa 61. 33. i
34. Zakol1a о racul1ovodstvu (SI. Gl.RS 62/13) ргаУ11аlјса su duzl1a da uz kОl1sоlidоvапе godisl1je
final1sijske izvestaje za izvestajnu 2014.gоdiпu dostave APR-u i Odluku о usvajal1ju kOl1solidoval1il1
godisl1jih finansijskih izvestaja kao i izvestaj I'evizora о оЬаУlјеl10ј reviziji KF1, radi javl10g оЬјаvlјivапја
lJajkasnije do 31.јиlа 2015.godil1e.
• U sastavljanju, оЬјау]јјуаl1ји i паСЈпи dostav]jal1ja il1formacija, Drustvo u svешu postupa ро оdгеdЬаша
Zakol1a о trzistu kapitala ( SI. Glasnik RS Ьг. 3112011), Pravil11ika о sadrzini, foПllј i пасјпи objavljivanja
godisnjih, polugodisnjil1 i kvагtаlпЉ izvestajajavl1ih drustava( SI. Glasnik RS Ьг. 14/2012), Uputstva о l1асјпи
па koji јаУl1а drustva i pojedina lјса povezana sa пјјmа dostavljaju јпfoПllаСЈје Кошisiјi i Uputstva о
postupku i паCiпu dostavljanja dokumel1tacije beogradskoj berzi a.d. Beograd.
-IZVEST АЈ О KVALIFIKOVANOSТI 1 NEZA VISNOSTI REVIZORA U ODNOSU NA DRUSTVO
Revizor koji је vгsio reviziju t'inansijskiЬ izvesataja, uk1jLlcujuci i konsolidovanih izvestaja Drustva LI 2014.godini
је КPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije ] 1. , је nezavistal1 i kvalifikovan revizor, koji је UРЈэап и zvanicl1i registar
J'evizora u RepuЬJici SгЫјi i ро sаzпаl1јu i иуегепји Odbora direktora VETZA VOD АО SUBOТICA је nezavistan
[evizor koji је reviziju sacinio savesno, strucno i u sk1adu sa роzitiVl1iш propisima ј vazecim standardil11a.

элвоомн

овџзт

-IZVEST АЈ О USКLАDJЕNОSП
POSLOV ANJA DRUSTVA SA ZAKONOM 1DRUGIM PROPfSlМA
U 2014. godil1i је ЫЈа pOl'eska kontl'Olа , te l1ikakve l1eusaglasenosti оdпоsпо nepravilnosti u radu Drustva nisu
pronadjene.Na OSnOVt1
saznanja ОdЬога direktora poslovanje Drustva је и роtрипоsti uskladjeno sa ZakoDom i
drugim pozitivnim propisima i iпtеl11iш aktima Drustva
-lZVЕSТ АЈ О UGOVORIMA ZAKLJUCENIM IZMEDJU DRUSTVA 1 DIREKTORA КАО I SA LICrMA
КОЈА SU SA NJIMA POVEZANA РRNМА ZAKONU.
Odbor direktol"a kOl1statuje da u izvеstајпош periodu пјје Ыl0 zakljucenih ugovora izmedu Drustva i direktora.
Jzmedu Drustva i povezaniIl dl.'Ustava zak1juceni su ugovori/ апеksi о pozajmicama, sto је evidentirallo и
Drustvu i svi releval1tni podaci su оЬјаvlјепi u fiпаl1siјskоm izvestaju i godisnjem izvestaju drustva za
2014.godinu.
Strana4 od 5

б.Роопоёепје Izvestaja о sticanju sорstvепЉ akcija од nesaglasni1l akcionara
Predsednik Odbora direktora izvеstаvз da su svi akcionari, koji su podneli z.al1tevza ostvarivanje prava па otkup
akcija l1еsаglаsпЉ аксюпага, а џ vezi sa odlukom S]шрstil1еDrustva о гавројаяапјџ iшоviпоm velike vrednosti

od 22.01.2015. godine, u celosti isрlасепi za vrednost svojill akcija u skladu sa Сl.475. ј
476. Zakol1aо privrednim drustvima.
ZakIjucno ва dапош 04.05.2015.godil1eУегеппагэю zavod ad Subotica је stekao 200 633 sopstvene akcije ,sto
predstavlja 4, 70 % џкџрпо геgistrovапiћ akcija .
Sa danom 04.05.20] 5.godine згџрйа је па sl1a[:,'1J
Odluka Drustva о raspolaganju imоviпош velikc vгеdпоsti i
zakljucenju ugovora о dugогоспiш kreditima Ьг. 0111 od 22.01.2015.godil1e.
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