VETERINARSKI
ZAVOD SUBOТlCA
Na osnovu clana 372. Zakona о privrednim drustvima ("Sluzbeni glasnik RS", br. 36/2011 i
99/2011), Ыапа 65. Zakona о trzistu kapitala ("Sluzbeni glasnik RS", br. 31/2011) i odredhi Statuta
VETZA VOD А.О. «SUBOTICA» Subotica, Odbor direktora Orustva је па svojoj sednici осгйапој
dana 05.09.2014. godine usvojio:
ODLUKU
О SAZIV ANJU VANREDNE SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARA
1 SAZIV ANJE VANREDNE SEDNICE SKUPSTINE

AKCIONARA

Saziva se vanredna sednica Skupstine akcionara Veterinarski zavod SUBOТICAa.d.
proizvodnja hrane za zivotinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica za
29.09.2014. godine sa робеткогп u 10,00 casova u prostorijama DIustva u Subotici, Beogradski
put 123.
11 ЈА VNI POZIV ZA SEDNICU
Javni poziv akcionarima za џёевсе па Skupstini џрџсџје se dana 05.09.2014. godine. Javni
poziv za sednicu Skupstine akcionara Vetzavod a.d. Subotica ирисије se objavljivanjem па intemet
stranici drustva www.vetzavodsubotica.rs,
па intemet stranici Registra privrednih subjekata
Agencije za privredne registre i па intemet stranici Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske
berze , bez prekida do dana odrzavanja sednice Skupstine akcionara.
IIIDNEVNIRED
Za sednicu Skupstine akcionara, Odbor direktora Drustva utvIdio је sledeci DNEVNI RED:
PRIPREМNI POSTUP АК
1. Izbor predsednika Skupstine,
2. Utvrdivanje ispunjenosti uslova za punovazan rad Skupstine (kvorum),
3. Imепоуanје zapisnicara,
4. Imenovanje clanova K0111isijeza glasanje,
REDOV AN POSTUPAK
1. Usvajanju Zapisnika sa redovne skupstine akcionara od 27.06.2014.godine
2. Donosenje Odluke о usvajanju Konsolidovanog godisnjeg finansijskog izvestaja za period
januar-dece111bar 2013.godine
3. Donosenje Odluke о иуајапји Konsolidovanog godisnjeg izvestaja о poslovanju za
2013.godinu
4. Donosenje Odluke о usvajanju korigovanog Konsolidovanog
godisnjeg finansijskog
izvestaja za period januar-dece111bar 2013.godine i Izvestaja revizora о obavljenoj reviziji
korigovanog Konsolidovanog godisnjeg finansijskog izvestaja za 2013.godinu
5. Donosenje Odluke о usvajanju
korigovanog Konso1idovanog
godisnjeg izvestaja о
pos1ovanju za 2013.godinu
6. Donosenje Odluke о Ј111епоуапјиrevizora za reviziju finansijskih izvestaja Veterinarskog
zavoda Subotica a.d. Subotica za 20 14.godinu
7.
PREUZIMANJE МА TERIJALA ZA SEDNICU
Materijali za sednicu Skupstine dostupni su akciol1ari111aпа intemet stranici Drustva
www.vetzavodsubotica.rs ј1Ј se mogu preuzeti u sedistu Drustva svakog radnog dal1a od 9,00 do
14,00 casova od dana оЬјavljivanjа poziva do dana odIzavanja sednice
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PRA VА AKCIONARA П VEZI SA UCESCEM NA SEDNICI
Ak:cionar ппа ргауо da џёеэгоџје и radu Skupstine, sto podrazumeva:
- ргауо glasa па sednici skupstine i
- ргауо па џёезсе и raspravi о pitanjima ро dnevnom redu Skupstine, ukljucujuci ргауо па
роспоёепје predloga, postavljanje pitanja koja se odnose па dnevni red Skupstine i dobljanje
odgovora и skladu sa zakonom, statutom i Poslovnikom о radu Skupstine.
DAN AKCIONARA
1. Dan па koji se utvrduje lista akcionara za sastav Skupstine (dan akcionara)pada па deseti dan рге
dana odrzavanja оуе sednice tj. to је 19.09.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari па taj
dan ппајџ ргамо џёеёса и radu Skupstine. Spisak akcionara se utvrdjuje ргета izvodu iz Сепџаћюя
Registra hartija od vrednosti. Lista akcionara se nalazi и sedistu Drustva i dostupna је svim
akcionarima koji јmаји ргауо glasa па Skupstini. Ak:cionar moze da ueestvuje и radu skupstine
Непо ako poseduje пајтаnjе 4.260 akc~a. Akcionari koji пе poseduju пајтапје 4.260 akcija јтаји
ргауо da и radu skupstine ueestvuju preko zajedniekog punomocnika ili da glasaju и odsustvu
(pisanim putem).
Jedan ili vise akcionara koji poseduju пајmапје 5% akcija sa ргауот glasa и odnosu па
ukupan Ьгој akcija sa ргауот glasa u Drustvu, moze odboru direktora predloziti dodatl1e taeke za
dnevni red sadnice о kojima predlafu da se raspravlja, kao i dodatne taeke о kojima se predlaze da
Skupstina dOl1ese odluku, pod uslovom da obrazloze taj predlog ili da dostave tekst odluke koji
predlazu.
Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navodel1je podataka о
podnosiocu zahteva, а moze se uputiti Drustvu najkasnije 1О dana рге dana odrzavanja sednice.
Ak:o odbOl' direktora пе prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac
predloga ima ргауо da и daljem roku od tri dana zahteva da l1adlezi sud u vanparnienom postupku
nalozi Drustvu da predlozene taeke stavi па dnevni red Skupstine.
Ukupan Ьгој akcija koje imaju ргауо glasa iznosi 4.260.196 oblenih akcija
Куоruт za sednicu skupstine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi
punomocnici koji ро akcijama imaju оЫспи уесјпи od ukupnog Ьгоја glasova, odnosno 2.130.099
akcija sa ргауоm glasa.
Sve odluke predlozenog dnevnog reda se donose
оЫепот vecil10m glasova prisutnih
akcionara sa ргауоm glasa ,и koji Ьгој se шаеunауа i glas akcionara koji је glasao pisanim putem .
Akcionar koji ima ргауо ueesca u radu Skupstine ima ргауо da elanovima odbora direktora
postavi pitanja koja se odnose l1a taeke dnevl10g reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa
Drustvom samo u meri u kojoj su odgovori па ta pitanja neophodni za pravilnu рroсепи pitanja koja
se odnose па taeke dnevnog reda sednice. Сlап odbora direktOl'a duzan је da akciol1aru pruzi
odgovor па postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se moze uskratiti ako:
- Ы se razumno moglo zakljuCiti da Ы davanjem odgovora mogla blti l1aneta steta Drustvu
ili sa пјјте povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bllo ueinjeno krivieno delo;
- је odgovarajuca iпfопnасiја dostupna па internet stranici Drustva и fопni pitanja
odgovora l1ajmanje sedam dana рге dana odrzavanja sednice.
U slucaju ako је ро taeki dnevnog reda и vezi sa kojom se postavljal0 pitanje па koje је
uskracen odgovor doneta odluka Skupstine, akcionar kome је uskracen odgovor, јта ргауо da u
roku od osam dana od dana odrzavanja sednice zahteva da nadlezni sud и vanparnicnom postupku
nalozi Drustvu da ти dostavi odgovor па postavljeno pitanje. Оуо ргауо ima i svaki akcionar koji
је па zapisnik izjavio da је odgovor neopravdano uskracen.
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Аксюпаг цпа ргауо da putem рџпопюсја ovlasti odredeno Нсе da и njegovo цпе џёевгсџје
u radu skupstine, ukljucujuci i ргауо da u njegovo џпе glasa. Рџпопюсшк цпа ista ргама u pogledu
џёеёса u radu sednice Skupstine kao i akcionar koji gaje ovlastio.
Ako sednici pristupi vise ршюгпосшка istog akcionara ро osnovu istih akcija, Drustvo се
kao рџпопюсшка priЬvatiti lice sa najkasnijim datumom па рџпошосјџ, а ako Јmа vise od jednog
рџпогпосја koja ппајџ isti пајkаsлiјi datum, Drustvo је ovlasceno da kao рџпогпосгпка prihvati
samo јеdло od tih Нса,
Рџпотпосје se daje se и pisanoj formi i sadrzi пагоёпо:
- ппе, јеошэгсеп гпапёш Ьгој i preblvaliste akconara, koji је domace fizicko lјсе, оdпоsло
iше Ьгој pasosa ј11 drugi idelltifikacioni Ьгој ј prebivaliste akcionara koji је strano fizicko lЈсе,
odnosno poslovno јmе, maticni Ьгој i sediste akcionara koji је domace ргаупо lice, odnosno
pos]ovno јmе, Ьгој registracije i drugi identifikacioni Ьгој i sediste akcionara koji је strano ргаупо
lice;
- iше punomocnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;
- broj, vrstu ik1asu akcija za koje se рипоmосје izdaje.
Ako рипоmосје daje fizicko lice, 0110тога biti оуегепо u skladu sa zakonom kojim se
ureduje оуега potpisa.
КОРЈји overe11og ри110mосја akciol1ar ili punomocl1ik duzan је da dostavi Drustvu
najkasnije tri radna dana рге dana odrzavanja sednice skupstine.
Banka koja vodi zblrne ili kastodi гасипе koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi
kao akcionar u svoje Јmе а za гасип svojiћ klijenata smatra se punomocnikom za glasanje u odl1oSU
l1а te svoje klijel1te pod uslovom da se prilikom ргistuрапја па sеdпiсi prezentuje pisanim
рипоmосјеm za glasal1je, odnosno nalog za zastupal1jeizdat od strane tih klijenata.
Punomocnik zaposlenog akcionara пс mozc blti lЈССiz сlапа 345 stav 3. Tacka 1) do 5)
Odredbe stave 3. tacka 1) do 4) ovog clana пе plimenjuju se па punomocl1ika kontro]l1og
akcionara.;
Istovremeno Vas obavestavamo da sa il1temetstranice www.vetzavodsubotica.rs
pored materijala za sedl1icumozete preuzeti
Formular za glasal1jeи odsustvu
Fопnulаг za davallje рипоmо6ја
Рипоmосје za glasanje moze se dati i elektronskim putem.Punomocje koje se daje еlеktrопskim
putem тога blti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kојiш se
ureduje elektronski potpis
Оуај poziv se istovremeno smatIa i Izvestajem о bltnom dogadaju - Sazivanju vanredne sedllice
Skupstine akciollara Drustva, и skladu sa Сl.65. Zakona о trzistu kapitala ( "SI. Glasnik RS br. 312011")
Pred10zi odluka za vanredl10 zasedanje Skupstine akcionara Vetzavod a.d Subotica se prilazu uz
оуи odluku i СЈllепјеl1sastavni deo.

