УЕТМ VOD AD SПВОТIСА
Na osnovu С1anа 365. Zakona о privrёdnim drustvirtщ ("SlшЬеni glasnik RS", br. 36/2011 i
99/2(11), clana. 65. Zakona, о trziStu kapita1a ("SlшЬепi glasnik RS", br. 31/2011) i оdrеdЫ Stat1ita
"VETZAVOD A.D. «SUВOТICA» Sub()t.ica, Odbor dirеktща Drustva: је па вуојој веdniсј оdrZаПQј
dana 27.05.2014. godine usvojio:

О sл.ZIV ЛNт

ODLUKU
SКUPSTJNEAKCIONARA

[SAZIV ЛN.ЈЕ REDOVNE SEDNICE SКUPSTINE
Saziv~ se redovna sednica Slщрstiilе аксюпага Veterinatski zavod SQБOТICA ad
proizvodnja ћгапе za zivotj.nje, farma~ut~kiЬ ргерагата, pesti'cida i sredstava za DDD Subotica Za
27.06.2014. gщliпе ва роёебсош u 12,00 ёазоса и prostorijama Drustva - и poslovnim ргозюпјаша
Pogona вюёпе ћгапе u Subotici, Beogradski ри! 123.

п ЈА VNI POZIV ZA $EDNICtl
Јасш poziv akciona,rima za ucesce па Sk:upstini џрџсџје se ёапа 27.05.2014. godine. Jav.ni
poziv za sednicu Skupstine akcionara 'Vetzavod ad Subotica objay~jиje ве па ihtemet stranici d'ru.
stva www;vetzav.odsub<>'tica,.rs
bez prekida do da,t:щ odr:Zavanja sednlёe Skupstine щ<:сiQfiаrа)
odnosno od 27.05.2014. do 27.06.2014.godine. Poziv se оЬјаУljиЈе i па intemet stranici Agencije:za
privredne registre, Kotnisije za Нщ-tiје od vredtlOl)tj i Beogra<;iske ber;ze. A]q)iQnarima se ае ирисији
pojedinacni pismeni pozivi za sednicu Skupstine., уес se akclonari оујщ ршет pozivaju да
prisustvuju sednici Skupstine akcionara Drustva.
ЈП DNEVNI. RED
Za sednicu Skupstine akcionar.a, Odbor direktora Drustva utvrdio је sledeci DNEVNI RED:

PRIPREMNT POSТUPAK
1. Izbor predsednika.

Sku.p§tine,

2. Utvrdivanje isputljenosti uslova Za punovazan rad Skupstine (kvоruщ)"
3. Imenovanje zapisnicara,
4. Ifuenovanje clan6va Komisije za glasanje
REDOVANPOSTUpAK
1. Usvajanje Zal?isnika sa prethodlle vanredn.e sednice skupstihe akcionara od.rZane dana
27.09.2013,gocline
2. Donosenje'Odluke о usvajanju redovnog godisnjeg finansijskog izvestaja Drustva za 2013.
godfuu
3. DOnQ~enje Odluke о usvajanju godisnjeg izvestaja о posIovanju druStva.za 201З.gоdi.n.u
4. Donosenje Od1uke о usvajanju korigovanog redoVnQg finans~skog finattsijskQg izvestaja
Drustva za 20 13godjnu, , i Izvestaja revizora о obavljenoj reviziji korigovanog fiЩЦ1sјјsk0g
iz:vestaja za 2(}13.godinu
5. DQJ10senje Odluke о usvajanju korigovanog godisnjeg izvestaja о poslovanju d.rustvAza
201З.gоdiпu
6. Donos.enje odluke () raspodeli cloblti,
7. Donosenje Odluke о usvajanju izvestaja о radu Odbora direktora za 2013-и godinu
8. Donosenje odluke о razresenju ostalog zastupnika D.rustva

PREUZIМANJE MATERIJALA ZA SEDNICU
Materijali za sednicu SkU}1stine dostupni su akcionarima па internet stranici Drustva
www.vetzavodsubotica.rs
ili se mogu preuzeti u sedistu Drustva svakog radnog dana od 9,00 do
14,00 casova od dana objavljivanja poziva do dana odrzavanja sednice.
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U VEZI SA UCESCEM NA SEDNICI
Akcionar џпа ргауо da ucestvuje и radu Skupstine, 5tOpodrazumeva:
- pravo glasa па sednici skupstine i
- pravo па вёсёсе и raspravi о pitanjima ро dnevnom redu Skupstine, ukljucujuci pravo па
podn05enje preqloga, postavljanje рпапја koja se оёпове па dnevni теё Skup~tine i dоЫјanје
odgovota u skladu sa zakonom, statutom i PoslovnikQmо radu Skupstine.
Лkсјопат шоёе da ucestvuje u radu skupstine Непо џko ровеёцје najmanje 4.260 akcija.
Аксюпап koji пе poseduju najmanje 4.260 аЈссјјаппајџ pravo da и radu skupstine uceStvujupreko
zajednickog рџпопюсшка ili da glasaju и odsustvu (pisanim ршегп).
PRAVA AKCIONARA

DAN AKCIONARA
1. Dan .паkoji se utvrd"ujelista akcionara za sastav Skupstine (dan akcionara)pada па deseti дan pre
dana odrzavanja оуе sёdniсе tj. to је 17.06.2014. godine. Samo akcionati koji эи akCiOD.ari
па taj
дап јтаји pravo ucesca и [adu Skupstine. Spisak akcionara se utvrdjuje prerna iZV9duj~ C~ntralnog
Registra hartija од vrednosti. Lista ~cionara se nalazi и sedjstu Drustva: i dQstupna је svim
akcionarima Кој!јтаји pravo gJasa,паSkupstini.
Jedan јй vise аkсiоnща kojl poseduju пајтапје 5% зkсјја sa ртауот gla:sau odtlOSJlna
иkupan broj akcija эа pravom glasa и Drustvu, moze od,borudirekto.ra predloziti Qodatne tacke Za
d)levni red sadfiice о kojima:pred1az.uд:аse щs,рrаvlја"k~щј dщlаtпе tacke'o ~ojjтa se pr~CЦaZeда
Skupstina donese odluku, pod uslovom да obrazloze {ај predlog Пi да dostave tekst odluke koji
predla:m.
Predlog za dOPU11D dnevnog reda даје se pisanim putem, uz паУодепје PQdataka о
podnpsiocu zahteva, а moze ~e nputiti Drustvli najkasnije 20 dana рте дan~ odrzavapja sednice.
Ako odbor direktora пе prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac
predloga јmа р.тауоda и daljem roku od tri dana zahteva da nadlezi sшi и уanрaniЈспот postupku
na:loziPrustvu da prediozene taiJkestav'iпа dnevni red Skupstine.
Ukupan Ьтој ak:cijakoje imaju pravo glasa iznosi 4.260.196 oЬjc11ihakcija
кvorum Za sednicl,! skupstine postoJi ako эоопјс! рrisustvuјџ akcionari, odnosno пјщоу]
рипоmоетсј koji ро зkсјјата јтаји оЫспи уееinи od ukupnog Ьroја glasova, оdnоэпо 2.130.099
akcija sa pravom,gIasa.
Sve odluke predlozenog dnevnog reda se donose. оЫспоm уеСЈпот 'glasova _pri'sutnih
akciQnara sa ртауот glasa ,и koji broj se щаСUl1аvаi glas akcionara koji је glasao рisapiЩputem
OSlm

Akcionar koji јта ртауо иесМа и radu Skupstine irha pravQ da ClanQvimaOdЬотаditektora
postavi pitanja koja эе одпоэе па tacke .dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi эа
Drustvom эarn<;>
u щer1 и kojoj эu оdgQVОЛпа ta pitanja neQphodni z;l praVilnu proc;eI\Upitanja kQja
se odnose па taeke dnevnog reda sednice. Clan odbora direktOIa duzan је da akcionaru· pruzi
odgovor па postavljeno pitan;je tokom sednice, izu:zetnoodgovor se moze uskratiti ako:
- Ьј s.erazumno moglo zakljuciti da 'Уi davanjem odgovora mogla ЬШ' naneta steta Drust\iu
Шsa пЛте povez.anom Нсџ;
-ы davanjem odgovora bllo џбiпјепоkЛујспо delo;
- је odgovarajuca infonnacija dostupna па intemet stranici DruStva и forшi pitanja i
odgovora пајтапје sedam dana рте дanа odrz.a:vanjasednke.
U slucaju ako је ро tacki dnevnog Teda и vezi .эа kojom se postavGalo pitanj.e па koje је
uskracen odgovor doneta odluka Skupstine, akcionar kome је uskracen odgovor, ima pravo da u
roku od osam dana od dana odrzavanja sednice zahteva da nadleZni sud и vanpamicnom postupku
nalozi Drustvu da ти dostavi odgovor па postavljeno pitanje. Оуо pravo јта i эузki akci'onar koji
је па zapisnik izjavio da је odgovor neopravdano uskracen.
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Akcionar цпа pravo da putem рџпопюёја ovlasti odredeno Псе da u njegovo јше џёевгсџје
u radu skupstlne, ukljucujuei ipravo da џ njegQvo ппе glasa. Рџпошосшк ima ista prava u pogledu

џёеёса u щdu sednice Skupstine kao i akcionar koji ga је ovlastio.
Ako sednici pristupi vise рunоmобпikа istog akcionara ро овпоуџ istih akcija. Drиstvo се
kao рџпопюсшка prihvatiti lice sa najkasnijim дatџmoт па рџпошосјџ, а ako џџа ујве od jednog
рџпошосја koja цпајџ isti najkasniji datum, Drustvo је оуlаэсепо da kao рџпопюспйса prihvati
samo jedno od tih lica.
Рџпошоёје se daje ве u ртвапој fonni ј sadtii пагоёџо:
- ппе, jed,instven matiCni Ьго] i preblvaliste аксопага, koji је dощасе fizicko lice, odnosno
јте broj pasosa ili drugi idепtiftkдсiоni broj i prebiva1iste akcionar.akoji је strano fizicko Нсе,
odnosno poslovno јте, maticni broj i sediste akcionara koji је doma6e .pravno lice, odnosno
pO$10vnojm~, broj registracije i dtugi identifikacion1 broj i sediste akcionara koji је strano pra.vno
lјсе;
- ime punpmocnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;
- Ьтој, vrstu ik]asl,!akcija za које se punomocje izdaje.
МО pцnoт06je даје fiiicko Нсе. опо тоха biti pvereno u sklaqu sa zakonom kojim se
ureduje oye:t:~potpisa.
Kopiju overenog рuпотосја akcionar Ш punomocnik duzan је da dostavi Drustvu
najkasnije tri radnll dana pre dайа odrzavanja sednice Skupstine.
Вankа koja vodi zblme Јlј kastodi гас:џпеkoja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi
kao akcionar u Буојеitne а za гасип svojih kЦјепаtа эmаца se рџ.nощоСnikоrn za gl~anj~ \,1 одпоэи
.па te эуоје k1ijente pod 1)slovom da ве prilikom pristuJ?anja па sednici prezenmje рisaniш
рuпоmосјеш za glasanje; odnosno nalog za zast1'1panjeizdat од strane tih klijenata.
Рunошоепik zapos1enogakcionara пе moze Ыti lјсе iz сlапа 345 stav 3. TaCk:a1) do 5)
Odredbe эЈауе 3. tacka 1) do 4) 6vog claf1a пе рriшепјuјu эе fia punomochika konqQlnog
akcionara.;
Istоvrешепо Vas obavestavamo da sa intemet stranice www.vetzavodsubotica.rs
pored materijala za sednicu mozete p_reuz€ti
Fоnnџlаг za glasanje u od.sustvu
Formular za davanje рипоmосја
Рипоmосје za glasanje moze s~ дati ielektronskim putem.Punomocje -L<:oje
эе daje elektronskim
putem mora biti potpisano kvalifikovamrn elektronskim potpisom u skladu saZakonom kojim se
ureduje elektronski potpis.
Оуај poziV'se istov_remeno$matta i Izve$tajer.nо hit1)QIi1
dogadaJu - SaziVЩlјuredovn~ godisnj.e
sednice Skupstine akcionara Drustva, u skladu эа Сl.65. Zakona о trZisru kapita1!!.( "Sl. Glasnik RS

ЬТ. 31-2011 ")
Predlozi odluka za redovno zasedanje Skupstine akcionara Vetzavod a.d Subotica se prilafu uz ovu
odluk:u i Сјпеnjеп sastavni део.

ora direktora
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