7
Ёа основу члана

11. отав 4, ялана |2. став 4. и 5.
и члана 246. 3акона о г|ривредним
гласник Р€.. бр. 36/!|,
??|11) €к5гпшлтина акционара ,,БА[,, Ад БАчко
гРАди1птв на седници одржсано.!
датта 28.06.2012. године и на оедници
одр}кано_] дана
05.12.201з. године, донела
]е:
др}.1птвима (,,€л.

стАтут
дРу|штвА БАг Ад БАчко гРАди|штш

АкционАРског

(пренипл[ени текст)

9лан

1.

Фвим отатугом хг9!у)е се
)дтрав]ьаБе дру{птвом и друга пита}ъа складу са 3аконом
у -'
привредним дру{птвима (,,€л. глаоник
Р€,, бр.'5вут1,99/1),- а"'р'"й.6!

1
2
3

4
5
6
7

8

|1ословно име и седи1пте
друп]тва;

|[рете>кна делатност
дру|птва;

|{одаци о висини
у!{исаног и уплаБеног основног каг{итала;
Битни елементе издатих *.ц"3*'
Брсте и класе акци]а и Аругих хФтщаод
вредности ко.1'е3'е дру{штво
овлапт|ено да изда;

|[ост5лпак сазиватьа окуптптине;

Фдре!иватье органа дру{1]тва' саотав
и тьихов делокруц блюке
уре!иватье
начина именова1ъа и ог{озива тих
чланова' као и начина одлу{иватъ а
тих
органа;
Ар>та т7ита|ъаза ко.|а.!е овим или цосебним законом
оАРе0ено да ихсадрх{и

статщ акционароког

9

др}.1штва

3авртшне одредбе

пословно

иш1ш,

свди!штш и двлАтност дРу|птвА
т{ла*л 2.

ё'#;'ъттоолу.!е
€кра|ени

под пословним именом : А(€{Ф]ч{Ак5ко

назив дру{птва глаои:

БА6Ао вАёко скАо{5тв
{лан

€едиштте

3.

друптва-!е на следе|о] адреси:Бачко
фадиштте, !лица

9лап
|1рете;кна долатност ко.!ом [е се

окшЁтуо вАс, вАёко

4.

{руптво бавити]е:

и

бро1:Ёовооадок

и

пут 46

ц

|1{ифра делатности: 1039 Ёазив делатности: Фстала прерада и конзервисатье воБа и повр[а
[{оред прете}кне долатности !рулптво Бе се бавити и:

о
о
о
о
о

о

о

01 |{о.тьопривредна производтьа' лов и прате!е услРкне делатнооти
01 1 [а]етье ]едногодишлтьих и двогоди1п1ьих 6и;ьака
0111 [а1'етье хсита(осим пиринна), легуминозаиу!ьщица
0113 |а]етье повр[а, бостана, коренастих и кртоластих бильака
011б [а.]етъе 6и;ьака за производ}ьу влакана
о 0119 [а]етъе осталих ви1шегоди1штьих бильака
о 0|2 [а;'етъе ви1пегоди1]]тъих бильака
о 0|2| [а]етье грофа
о 0|24 [а]отье]абу{астог и ко1]]тичавог воБа
о 0|25 [а]етье осталог дрвенастоц жбунастог и;'етзграстог во[а
о 0\26 [а]етье у.]ьних плодова
о 0|2] [а]етье би;ьака за приг1рема}ье напитака
о 0128 [а]етье зачинскоц ароматичног и лековитог бильа
о 0129 [а]етье осталих ви11]егоди1]ттьих бильака
о 0130 !-а.]егье садног матери.]ала
о 014 }лзго] хсивотитьа
о 0141 !зго] мрних крава
о 0|42 !зго] дрщих говеда ибивола
о 0143 !зго] котъа и других копитфа
о 0145 }зго] оваца и коза
о 0|46 }зго1' свитъа
о 0|47 9зго] я<ивине
о 0149 9зго] сталих х(ивотитьа
о 015 \{е:повита по-тьопривредна производтьа
о 0150 йетповита по.]ьопривредна [{роизводгьа
о 01б 9слу-,кна делатноот у по"тьопривреди и делатнооти после )кетве
о 01б1 }олу-акне делатнооти у га]етьу уоева и засада
о 0\62[[омоБне делатнооти у узго1'у )кивотитъа
о 01б3 Активности после х{етве
0|64 !орада семена

о
о
о
о
о
о
о

0 |1роизводтьа шрехрамбених производа
1031 |{рерада и конзервисатье щомпира
1

1'032 |1роизводтьа сокова од во[а и повр|а

1039 Фсталапрерада и конзервисаье во[а и шоврБа
1084 |{роизводтьа зачина и других додатака храни
1085 |1роизвотъа готових]ела
1086 ||роизводтьа хогенизованих хран.]ъивих пропарата и ди]ететске хране
1089 |[роизводтьа осты1их прехрамбених производа

о
о
о
о

14 |{роизводтьа одевних предмета

|4| |1роизводтъа одеБе, осим крзнене
|4\1 |[роизводтьа ко)кне оде[е
14|2 |{роизводтьарадно оде|е

.
о
о

о

т4].3 |{роизводтъа оста'{е оде[е
1414 |[роизводтъа ру6:ьа
|4|9 |{роизводтьа ооталих одевних предмета
742 |[роизводтъа производа од крзна
|420 [!роизводтъа производа од крзна

о
о
о

ипри6ора

о

7731 }}4зна]мльива1ье и лизинг |{о.]ьопривредних ма11]ина и опроме
7739|4зна]м-тьиваье и лизин[ ооты1их ма1пина, опреме и матери]алних добара

о
о
о
о

82 1{анцелари]ско-административне и дрщо помобне делатнооти
82| 1{анцелщи]ско-административне и помо1не долатности
8292 9слре паковатьа
8299 Фстале услуя{не активности шодртшке послова1ьу
461'1 |{осредоватье у прод11'и по.]ьопривредних сировина' )|(ивоти}ьа' текотилних

сировина и пол).производа

о

46|7 |[осредоватье у прода]и хране, ли[таи дувана

о 4621рговина на велико по.]ьопривредним сировинама и животиьама
о 462| 1рговина на велико )китом, сировим драном, ое]\{е}ъем и храном

о
о
о
о
о
о
о
о
о

х{ивоти}ье

4622 1рговина на велико цвеБем и оадницама
4623 1рговина на велико х(ивоти}ьама
4624 1рговина на велико сировом' недовр1пеном и довр1шоном ко)ком
4631рговина на велико храном' пиБима и драном
4631 фговина на волико вобем и повр[ем
4639 Ёеспеци.|ализована трговина на велико храном, пиБима и драном
4642 1рговинанавелико оде11оми обуБом
4711рговина на мш1о у неопеци]ализованим г{родавницама
4711 1рговина на мало у неспеци]ализованим продавницама' претея{но
храном' пи[има и дРаном
4]\9 Фстала трговина на мало у неспеци]штизованип1 продавнцама

о
о 412

1рговина на мало храном, пи[има

продавницама

о 472\
о

1рговина на мало храном' пибима

продавницама

о 4]24

о
о
о

и

у

опеци]ализованим

и драном у

специ]ализованим

дуваном

4722 1рговина на мало меоом и производима од меса
продавницама

о
о
о
о

за

у

1рговина на мало хлебом, тестенином' колачима

опеци] ализованим продавницама

специ]ализованим

и

слатки1пима у

4725 ?рговина на мало шиБима у специ.|ализованим |1родавницама
4729 Фстала трговина на м[ш1о храном у специ]ализованим продавницама
47]| 1рговина на м.}|{о одебом у споци]ализованим продавницама

47]2 1рговина на мало обу[ом и предметима од ко)ко у специ]ализованим

продавницама
478 ?рговина на ма.т1о на тезгама и пи]ацама
4781' фговина на мало храном' пиБима и дуванским г{роизводима на тезгама
и пи_!ацама
4782 ?рговина на мы1о текотилом, оде[ом и обуБом на тезгама и пи.|ацама

(//

./

1\

/-/

-\

о

.

4789 ?рговина на мало оста]1ом робом на тозгама и пи]ацама
4]9 1рговина на мало ван продавница' тезги ипи!аца

.

о
о

52]' €кладиашттетье
52],0 €кладитптетье

о

5224 Р1анипулаци.]а теретом

[рутштво може обав-тьати и ове друге делатности, ко]е 3аконом нису забра}ьене ( нлан
4. став 1. 3акона ), укльучу]у[ти и сг1о-тьнотрговинску делатност ( спольнотрговински промет и
услуге у спо.'ьнотрговинском промету).

основни кА!1итАл дРу|птвА и Акци'ш,
9лан

5.

}купан улисани основни капит'1п друптва износи:

к$)

711.946,000'00
(словима: седамсто]еданаестмилионадеветсточетрдесет{пеотхи-ть адаи
00/100 динара)
9к5гпан упла[ени основни каг1ита-т1 дру|штва износи :
71|,946.000'00 к5} (словима: седаптсто]еданаестмилионадеветоточетрдесет1]1естхи-ть ада и
00/! 00 линара).

9лан

б.

Фсновни к{}пита;1 друп1тва мох{е се повеБати, односно сматъити у складу са 3аконом
привредним друштвима.

9лан

7.

|1ове[атье основног катьитала вртши се у оледе[им олута]евима:
новим у]1озима;
2) условно;
3) из нераспоре!ене добити и резерви друп!тва располох{ивих за те намене (пове|атье из нето
имовине друтштва);
4) као резултат статусне промене.
1)

9лан
{руштво]е 1к1т:но

динара.

изд!}ло

Акци]е су региотроване
в5ушРк.

8.

77|.946 обичних аци1аноминалне вредности 1.000,00

у

{ентралном регистру под 151ш к$вАсвв51643 сг1

9лан

9.

!р1тптво мо)ке |тздавати слодеБе врсте акци.|а: обичне и преференци]алне акци]е'
} оквиру сваке врсте акци]а, акци.]е ко1'е да]у иста права нине ]едну к.]1асу акци]а.

оРгАни дРу[штвА
т{лан 10.
}прав.гьатье дру1штвом

]

е

дводомно'

Фргшли дру1штва су: скуп1штина акционара'

извр1шни

одбор' генера'1ни директор

надзорни одбор.

ску|1|птинА
€астав

с|(уп!штине и права акционара

9лан

11.

чине ови акционари друштва'

€куптштину

подр{вр{ева право да ш1аоа о
Акционар има право да г{еству]е у раду скуп1штине, 1што
о пита1ьима на
о ко]ийа ш|аса 1ьегова клаоа акци]а и право на уте:ш[е у расправи
,'"'''"й
1{а подно1ше}ье т[редлога' поотав']ьа1ье питаьа
дневном реду скуптштине, ук.]ьу{у]у[и и право
ок'[аду оа отатугом и
ко]а ое од!1оое на дневни ред окуп1птитте и доби]{шье одговФР3, }
по

оловником скуп1штине.

}ьегово име утеству]е у
Акционар има право да пугем пуномо11]а овлаоти одре!ено ]ш{це да у
(у
датьем тексту: пуномой]е за
1ьогово иметласа
раду окуп1]1-тине, укщщу]уь" " йр,"о да у
и
.,'.'*б. пуномо[нйк !тма|1етаправа у погледу утетш6а у Раду оеднице скупт]]тине као
акционар ко]и га]о овластио.
€татром и другим
промой]е мора садр}кавати елементе пропиоано позитивним прописима,
и нодвосмиолена.
прописима, с тим да садр)кина пуномоб]а мора 6пти]аона
складу оа 3аконом ко]им се
Акционар:л пуномоБ]а могу давати и елекщонским пугем у
за оедг1ицу скуп1птине, фу:штво
ше!у]о елекщонск1гпотпис. } позиву акцио[{арима
о6'гптку' потпиоану
означава е _ маил ад)есу на ко]о] се ша.тьу пуномоБ]а у едекщонском
пуномо[]а елекщоноким пугем
квагштфикованим електронским потпиоом.Ёатон олатьа
о6авесги о датом
дркан д' дру'*"о у оптимапном на]бржепл могу[ем року
_
и
^*ц''й'р]е
по111и.}ьком' факсом, и.]1и пугем е маил р наво!етьо датума
шуномфу
''р"''ру""11ом
и оадр)кине елекщонског пуномо[]1
ола1ьа пуномо[]а е.т1екщонск'й
Б!€!т{€н&
''щем
пуномо[ници дРк[{и
Ёрй й'"**у пуномоБ]. Ё'"*щ'й"*"м ''1'.* дав?оц пуномоб1'а' од}{осно
пре
три
датума заказ:}ног
да!{а
радна
.у д' ,'р''редном дру|штву ша }ьегову адреоу на]касни]е
идентификационог
]тичног
за сазива}ье скуп1!1тине доотаве *''''3у шуномоБ]а као !1копи]у
докр{о!1та са сликом (.гптнна карта илтт пасотш)
}{адлеэпспост с|{уп!штип€

9лан
€купттлтина

одггр$

е о:

1)

изь{онап{а статуга;

2)

повеБшьу

Бредности

12.

}!]1}' сма1ьетъу осшовх{ог капита.}|а; 1;аэ

и

свако] емиси]и хащи]а од

;

3)

бро]у одобрених акци]а;

4)

промена\,|а прав а|1|\у|пов'таотица било ко]е клаое акци]а;

,

5) статусним

проме1{ама и промена|!['} правне форь:о;

.

"-*-!

ц

6)
1)

отица}ьу и располагатьу имовином велике вродности;

раоподели до6итии покри[угубитака;

в)

усва]атьу финанси]ских изветпта.|а, као и изветлта]а ревизора ако су финанси]ски
изветшта.|и били предмот ревизи] е;

9)

уова]атьу изветпта]а одбора директора, односно надзорног одбора ако ]е
управ.тьа}ье друштвом дводомно ;

10)

накнадама директорима' однооно члановима надзорног одбора ако ]е 5гправ-гьатье
дру[штвом дводомно' однооно правилима за 1ьихово одре!иватье, ук'ьучу]уБтт и накнаду ко.]а
се исплйу]е у акци]ама и другим харти]ама од вреднооти друштва;

11)

именова}ьу и р{}зре1шетъу директора;

12)

имонова}ьу и разре1по}ъу чланова надзорног одбора, ако ]е )д1рав_тьатъе дру|птвом

дводомно;

13)

покретатьу поступка ликвидаци]е, односно подно1пе1ьу предлога

за

стена]

др}т{тва;

|4)
15)

избору ревизора и накнади за тьегов рад;
другиш1 питатъима ко]а

седнице ок).п1штине;

1б)

су у складу са овим законом

отав.]ьена

на дневни ред

другим г1итатьима у складу оа овим законом и статугом.

€еднице

сч/п!птине
1{лан 13.

€еднице

скуп1штине могу бити редовне или ванредне.

Фдрэкавагье редовне и ванред!|е седнице дру|штва

9лан

14.

Редовна седница скуп1птине одржава ое ]едном годи1п}ье, на]касни]е у року од {шест
месеци од завр1шетка пословне године.

Банредна седница скуг1{птине одр)кава се по потреби, осим у слута]у када ое
приликом израде годи1]]тьих ил|4 друих финанси]оких изветпта]а ко]е друптво изра!у]е у
складу са законом утврди да дру1птво послу;'е са губитком услед ко]ег .|е вредноот нето
имовине дру{штва постала ма}ъа од50оА основног капитала друштва, када се обавезно сазива.

!1оступак сазива|ьа скуп!птине

{лан

15.

Редовну оедницу скуптптине са3ива надзорни одбор упу[иватъем на3'каони]е 30 дана
пре дана одр)каватъа седнице позива за оедницу лицима ко]а су акционари дру'штва на дан на
ко.|и ]е надзорни одбор донео Фдлусу о оазиватьу скуп1птине' однооно на дан доно11]етъа
одл}ке суда ако ое седница окугттштине оазива по налогу оуда,и то об]ав:ъива}ъем на

Банредну седницу оазива директор на основу сво]е одлуке или по захтеву акционара

ко.!и има]у на]матъе 5о% основног кап}гга.]1а дру!!!тва, однооно акционара ко]и има]у на]матъе
5оА акци1а у оквиру клаое ко]а има право гласа по тачкама дневног реда ко]и ое предла}|(е,
осим ако ]е статутом предви!ено ни)ке утетш[е у основном капиталу дру{штва' односно ма}ьи
бро.! акци.]а у оквиру клаоо ко]а има г|раво глаоа по тачка]\{а дневног реда ко.]и се предла}(е.

|{озив за ванредну седницу

на дан

1]]а.]ье ое

на]каонфе 2| дан пре дана одр)кава1ъа седнице.

€пиоак акционара ко]и има]у право на улетшБе у раду седнице ску11птине утвр!у.]е се
акционара

ко]и

пада

на деоети

дан

пре

дана

одрх(ава|т>а

оеднице.

(ворум
9лан

1б.

1{ворум за седницу ск)д11штине чини обична ве[ина од укупног бро]а гласова класе
акци.|а са правом п1аса по предметном питатьу. €опствене акци]е дате к]1аое' као и акци]е дате
класе ни]е1'е право глаоа суспендовано' не узимфу се у обзир г{риликом утвр!иваъьа кворума.

у кворум се

електронским пугем.

рануна]у

и

гласови акционара ко]и оу глаоали

(ворум на оедници скуп1]]тине у{вр0у]о

у одсуству

или

ое пре почетка рада скуп1птине.

Бе[ина за одлучива[ье
т{лапт

€к5гппттина

|7.

доноои одлуке обичном ве[ином гласова присщних акционара ко.!и има]у

т{раво гласа по одре!еном пита}ьу.

€куптптина доноси одлуке о промени правно форме, статусно] промени и спрово|етъу
поот)д1ка лтаквидаци;'е дру|штва трочетвртинском ве[ином гласова присутних акщионФа.

|1оновльена седница

9лан

18.

Ако ]е оедница скуп1птине акционарског дру!штва одло)|(ена због недостатка квор}ъ{а'
мо)ке бити поново оазвана са иотим дневним редом тако да ое одр)ки на]касни.!е 30, а
на]рани]е 15 дана ран1на]у[и од дана неодр)кане седнице (понов.тъона оедница).
|{озив за понов.]ьену оеднипу упу|у]е се акционарима на1'каони]е десет дана пре дана
предви!еног за одрх(аватъе понов.]ьене седнице.

Ако ]е дан одр}!(ава1ьа понов]ьене седнице },напред одре!ен у позиву за неодржану
седницу понов-}ьена оедница [е бити одрх(ана на та] дан'

[ан из отава 3. овог члана не мо)ке 6ити дан ко.|и пада рани.]е од осмог ни касни]е од
тридеоетог дана раиуна]уБи од дана неодржане седнице.
,{ан акционара неодр)кане седнице ва)ки и за понов-тьену седницу.
1{ворум за понов-}ьену ванредну седницу чини ]една тро[ина од ук).пног бро]а глаоова
акци]а оа правом глаоа по предметном пита}ьу.

.{невни ред

9лац

реда

19.

Ра седницама скуп1штина мо)ке се одлу{ивыти и расправ'ьати само о тачкама дневног
утвр|ених одлуком о сазиватьу седнице ск)411птине ко.!у доноси директ0р.

}едан и]1и ви!пе акционара ко]и поседу]у на]матье 5оА акци]а са правом г.]1аса могу
надзорном одбору продло)кити додатне тачке за дневни ред седнице о ко]има г1редла}(у да се
расправ-тьа' као и додатне тачке о ко]има се |1редлах{е да ску|{тптина донеое одлуку уколико
образлохсе та.! предлог.

|[редлог из става 2. овог члана да]е се пиоаним пугем, уз наво!е}ье података о
поднооиоцима захтева' а мо}ке се упугити дру|1|тву на;'каони.!е 20 дана пре дана одр)каваьа
редовне седнице скуп}птине' односно десет да1|а пре одр}!{аваьа ванредне седнице
ск)д|111тине.

11редсед

седник скуп[птине

{лан

20.

€куплштином председава председник окул1]]тине ко1'и
оеднице скуп1штине.

се

6ира на почетку сваке

|{редседника скуп1птине бира!у акционари' чланови ск}п1штине, обинном веБином
гласова присугних акционара ко]и има]у право гласа.

.'--*- ;)

.
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извР|пни одБоР
!лая21.
!ру:птво има три извр1шна директора и они нине ||4звртпни одбор.

Р1звртпне директоре имену]е надзорни одбор дру{штва на мандат од годину дана.
директори не могу у|мати заменике.
|1о истеку мандата' извр1]]ни директор мо)ке бити поново именован.

{{4звртшни

Р1звртпни директор мо)ке бити овако пословно способно лице' осим у следеБим
слута]евима: лицо ко]е ]е директор или члан надзорног одбора у ви1ше од пет дру!птава;лице
ко]е ]е осу!ено за кривично дело против привреде' током периода од пет година рануна.!уБи
од дана правносна)кнооти прес}де' с тим да се у та.| период не урачунава време проведено на
издр)кава}ьу казне затвора и лице коще .|е изречена мера безбедности забрана обав.:ъатьа
делатности ко.!а предотав.тьа прете)кну делатност дру1птва, за време док тра3'е та забрана.
|1редлог кандидата за извр1шне директоре да]е комиси]а за именоватье, односно члан
надзорног одбора.

[{адлеясност 14звртпног одбора
({лан 22.
[4зврптни одбор ]е надле>кан да:

1

води послове дру1штва и одре!у]е у{}4ра1]]Бу организаци1у др}ш]тва;

2

одговара за тачност пословних к}ъига дру|птва;

3

одговара за тачност финанои]ских изве1шта]а друтштва;

4

припрема седнице скуг|1]]тине дру{штва
надзорном одбору;

и

предла)ке дневни ред

израч}'нава износе д||виденди ко]и у складу са овим законом'
статутом и одлуком ок)д1|1]тине припада;'у по]единим класама
акционара, одре!у]е да:т1и поотупак тьихове исплате' а одре|у.]е и
начин 1ъихове иоплате у оквиру овлатшБетьа ко]а су му дата
статщом или одл}ком окуп1птине;
извр1пава одлуке окуп1птине;

вр1пи друге г{ослове и доноси одлуко у складу са овим законом' статщом'
одлукама скуп1штине и одл}кама надзорног одбора.
{{лан 23.

Р1звртшни одбор директора мора имати саш1асноот надзорног одбора за обавльатъе
односно предузимаье слодеБих послова:

})

стицатье, оту0етъе и оптереьетье щела и акци]а ко.]е друштво поседу]е у другим правним
лицима;
2) стицатье, оту!етъе и оптере[етье непокретнооти;
узима}ье кредита' односно узима}ье и давагье за]мова, успостав-тьатье обезбе!етъа на
имовини дру1]]тва, као и даватье]емстваи гаранци]а за обавезе треБих лица;
4) други послови за ко1'е.|е законом пропиоано да оу у надле)кнооти надзорног одбора.
€агласноот над3орног одбора ни]е потребна за послове из става 1. тач. 1) до 3) овог члана ако
се ти послови предузима.!у у оквиру редовног поолова}ъа друштва.
€агласност надзорног одбора ни]е потребна ако ]е вредност поолова из отава 1. тачка 3) таква
да се они могу обавльати односно предузиматии без сагласнооти надзорног одбора.

3)

|1рестанак п4андата извр!пног директора

9.ман24.

]\:1андат извр1пног директора преота]е иотеком периода на ко]и ]е изабран.

Ако извртшни директор у току тра.]атьа мандата престане да испу{ъава услове да
б1де извр1пни директор дру11тва' оматра се да му _,е престао мандат даном престанка
иош)дьености тих услова.
Разреппе*ье извр|шног директора

{лан

25.

Ёадзорни одбор моя{е разре1пити извр1пног директора и пре иотека мандата на ко.]и ]е
иза6ран, без наво!етьа р.}злога.
Фставка

извр!пног директора

!лан 26.
{:[звртшни директор моя{е у свако доба надзорном одбору дати оставку писаним пу!ем.

Фставка производи де]ство у односу на дру{птво даном подно[]]етьа, осим ако у
неки касни]и дат)ду1.

ни.|е наведен

тьо.|

Ако ]е извр1пни директор дао оставку у обавези !е да наотави да 11редузима послове
ко;'и не трпе одлагатье до именова}ьа новог директора али не дуже од 30 дана од дана
регистраци]е те оставке у складу са законош{ о регистраци]и.

Ако ое у року од 60 дана од да11а када.|е друпттво остало без извртпног директора не
изабере нови извр1пни директор' регистар г|ривредних суб;'еката по слркбено3' дРкности или
по захтеву заинтересованог лица покре[е поступак прин}дне ]1иквидаци]е др1,тлтва.

,'-)

/\
,|/

гшнвРАлни диРшктоР
т{лапа 27.

Ёадзорни одбор имену]е]едног од извртшних директора за [енералног директора.
[енерални директор ]е овлаттт[9ц за заступа}ье дру|1!тва и регистру]е се складу оа
у
законом.
[енерални директор координира рад извр1пних директора и организу]е послова}ье

дру1]]тва.

нАд3оРни одБоР
€астав

над3орног одбора

9лан 28.
Ё{адзорни одбор има три члана.

{ланови надзорног одбора не могу бити извртпни директори или прокуристи дру{птва,
лице запослено у друп1тву .гпацо ко]е ]е директор ил'т члан надзорног одбора
од пет
у
дру1птава' лице ооу!ено за кривично дело шротив приврод9' током периода од""г,'"
пет година
рануна]уБи од дана правноснажнооти прес)де' о тим да се у та] период не урачунава време
г{роведено на издря{аватьу казне затвора и лице комо
]е изречена мера безбеднооти забрана
обавльатьа делатности ко3'а предотав.]ьа претежну делатноот дру{штва, за време
д'. 'р'3.
забрана, нити чланови }{адзорног одбора дру{птва могу имати заменике.

'.

9.лан 29.
}едан од чланова надзорног одбора друтптва]е незавиони нлан Ёадзорног одбора.

Ёезависни нлан Ёадзорног одбора ]е пице ко]е ни]е повезано лице са члановима

надзорног одбора и ко]е у претходне две године ни]е:
1) било извр1шни директор или з.|послено у дру1штву или другом
дру11тву ко]е 1'е повезано
у
са дру{[твом у смислу овог закона;
2) било власник ви1ш0 од20оА ооновног капитала' заг{ослено ил:*тнадруги начин ангшковано
у
другом др).|[тву ко]е]е од дру1[тва остварило ви1]]е од20оА годи1п1ьег г{рихода у том периоду;
3) приштило од дру{птва) или од ]1ица ко]а оу повезана са друт:твом
у сми0лу овог закона,
исплате односно потр!!)кивало од тих .т1ица изноое ни]а
вредност
веБа од 20оА
1'е щупна
тьогових годи111!ьих г{рихода у том периоду;
4) било влаоник витше од 20%о основног капиты1а дру[тва ко.!е повезано са дру!штвом
]е
у
смислу овог закона;
5) било ангах{овано у вртше|ъу ревизи]о финанси]оких изве1пта]а
друптва.
Ако незавиони члан Ёадзорног одбора током тра;'атьа мандата престане да ист1'.ъава
услове из овог ч'1ана' том лицу преста;'е мандат даном г{рестанка испу[ьенооти тих услова.
Ако друлптво из било ког р.шлога остане без независног члана Ёадзорног одбора,
преостали чланови Ёадзорног одбора оу у обавези А?, ако не имону]у недоста]уйег
независног члана [адзорног одбора г{угем кооптаци]е,
у року од 30 дана од дана саз!13Ба за
разлог [{реотанка
сво.|ства независног члана Ёадзорног одбора оазову ванредну седницу скуп1]]тине
ради

}ъеговог именова1ьа.

[1меноватье чланова надзорног одбора

{лан

30.

11ланове надзорног одбора имену] е
ск)д11птина.
|{редлог кандидата за члана надзорног одбора да]у:

надзорни олбор;
комиси]а за именова}ье' ако посто1'и;
акционари ко]и има.!у право на предлагатьо дневног реда окуп1]]тине.

Р[андат чланова над3орног одбора

9лан

31.

9ланови надзорног одбора се имену]у на период од;'едне године.
|!о истеку мандата члан надзорног одбора мо)ке бити поново именован.

(ооптаци]а чланова надзорног одбора
9лан 32.

Ако се бро] нланова надзорног одбора сматьи испод бро]а чланова ко]и 1'е одре!ен
стат)дом' преостали чланови могу именовати лице' однооно лица ко.|а Бе вртпити дРкноот
чланова надзорног одбора до именоваьа недоста1'уБих чланова од отране ок)4|1птино
(кооптаци;'а), осим ако ]е статутом лрщани.]е одре|ено.
Бро] лица именованих у окладу са ставом 1. овог члана не мо)ке бити веби од
два..
}}4зретно од става 1. овог !ш1ана' ако се бро] нланова надзорног одбора сма}ьи испод
половине бро.|а одре|еног отатугом, или ако ни]е довольан за доно1петье одлука' преоотали
чланови су ду'кни да 6ез да-тьег одлага}ьа' а нфкаснфе у року од осам даъ\а, сазову
ск)411птину

р

ади именова}ьа

н едо ста]

уБих чланова.

[1рестанак п{андата и разре!пе!ье чланова надзорног одбора
члан 33.
\:[андат чланова надзорног одбора преста]е истеком периода на ко.]и оу именовани.

Ако члан надзорног одбора у току тра]атьа мандата престане да

услове да
'|слутьава
бще нлан надзорног одбора, сматра ое да му.!о престао мандат даном престанка
иопу1ьености
тих услова.
}1андат члана надзорног одбора преста]е ако ску11птина не усво]и годи1шБе
финанси]оке изве1шта]е друтштва у року ко]и ]е предви!ен за одр)каватье редовне седнице

скуп1штине.
?1меноватье члана надзорног одбора по престанку мандата се вр1ши на прво] наредно]
седници оку|!1штине' до када члан коме ]е престао мандат настав.]ьа да обавльа ово1'у
дРкност'

-!
ако }ьегово место ни]е попу!ьено кооптаци]ом.
€куптптина мох{е р,!зретшити члана надзорног одбора и пре ситека мандата на ко.|и
именован, без наво!е1ьа разлога'

1'е

0ставка члана надзорног одбора

9лан 34.
9лан надзорног одбора може у свако доба преосталим члановима надзорног

одбора дати оставку пиоаним пугем.

Фставка производи де]отво даном подно1|1етьа' осим ако у тьо] ни]е наведен неки
касни]и датум.

}{адлежсност надзорног одбора

({лан 35.

Ёадзорни одбор:
1) утвр!у]е пословну отратеги.!у и пооловне ци.]ьеве дру1птва |1*тадзире 1ъихово остваривагье;
2) надзире рад извр1пних директора;
3) вртпи унутра1птьи надзор над послова}ьем дру!птва;
4) уотанов.]ьава рач}'новодствено политике дру|птва и политике
)д1рав.]ьа1ъа ризицима;
5) утвр!у'е финанси.|ске изветпта]е дру1штва и подноои их ск)д11пти|1и наусва.]атье;
б) да.1е и опозива прокуру;
7) сазива седнице ск)д1]]]тине и утвр!у]е предлог дневног реда;
8) изда1'е одобрене акци]е, ако.1'е на то овлатпБен отат}том или одл)ком ску[{1птине;
9) утвр!у]е емисиону цену акци1'а и др}тих харти]а од вредности
10) утвр!у]е трхи11{ну вредност акци]а
1 1) доноои одлу(у о стицатьу сопствених акци]а
|2) доноои одлу(у о раоподоли ме!щивиденди акционарима
13) предлаэке скуг{тптини политику накнада извр1пних директора и предлаже
уговоре о раду
односно анга)кова1ьу извртшних директора;
|4) да!е сагласност извр111ним директорима за предузима1ье послова или рад|ъи окладу са
у
овим законом' статутом' одлуком скуп1штине и одлуком надзорног одбора;
15) вршти др}те поолово и доноси одлуке у складу са законом, ста!уто}4 и одл}кама
ск)д11птине.

|{итатьа из надле)кности надзорног одбора:
1) не могу ое пренети на извр1пне директоре дру!1]тва;
2) могу ое г{ренети у надлех{ност ск)4|1штине само одлуком надзорног одбора, ако статугом
ни] е дрщани] е одре!ено.

Ёадзорни одбор

одлулу.1'е о дава1ьу одобретьа у олула]евима посто.|а}ьа личног интереса
извр1]]них директора дру{птва у складу са чланом бб. 3акона о привредним
др}.1птвима.
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0дговорност чланова надзорног одбора

{лан

3б.

9лан надзорног одбора одговара дру|птву за 1птету ко]у му прорроку]е

одредаба закона, статуга и]1и одлуке ск)411птине.
3ахтев дру11тва за накнаду 1птете према члану надзорног одбора застарева
три године рануна]уБи од дана наступатъа 1птете.

кр1ше}ьем

у року од

РАсг|одшлА доБитии пРАво нА дивидвнду
Расподела добити

9лан
|1о усва.! атьу фин анси]
се оледе11им редом:
1

)

2)

"."* '.,"й

т а!

а

37.
запо словну годину добит те године распоре|у.]е

за покриБе губитака пренеоених из рани!их година;
за резерве, ако су оне предви!оне посебним законом (законске резерве);

Ако након распоре!иватъа добити за сврхе из става 1. овог члана преостане део добити,
ску|{1штина га мо)ке расг{оделити за следебе намене:
1) за резерве

2) за дивиденду у складу са законом.

[1раво на дивиденду

9лан 38.
||лаБатье дивиденде акционарима мо)ке се одобрити одлуком о
расподели добити
уово]ено] на редовно.1' оедници скуп1птине, ко.1'ом се одре!!е и износ дивиденде (одлука о

исплати дивиденде).
|{осле доно1пе}ьа одлуке о исшлати дивиденде акционар коме треба да 6де исплйена
дивиденда поста]е поверилац друптва 3а износ те дивиденде.
{ру:птво ]е у обавезу\ да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре ко]има се
испла[у.!е дивиденда у року од 15 дана од дана доно1шетъа те одлуке.
[ивиденда на акци]е иоплаБу]е се акционаримау ск;1аду са правима ко.|а г{роизилазе из
врсте и класе акци1а ко]е поседу1у на дан д'\виденде' а сразмерно бро]у акци]а ко.!е поседу]у
у
ук)дтном бро]у акци1'а те класе.
(поразум или акт дру'штва ко.]им ое по.]единим акционарима оквиру исте класо
у
акци]а да]у пооебне погодно стут у г!огледу исплате дивиденде, нитштав
]е.

стАтуснв пРомшнв,
€татусне

промене

9лан 39.
т€ атусном
променом ое дру[!!тво реорганизу]е тако 1пто на друго дру{птво преноси
имовину и обавезе, док 1ьегови акционари у том дру'птву стичу
щеле, однооно акци]е.

€ви чланови друптва преносиоца отичу )деле' однооно акци]е } Аруптву стицаоцу
ср.шмерно сво.]им )делима, односно акци.|ама у дру{']тву преносиоцу, осим ако се сваки члан

2
)

дру'птва пренооиоца оагласи да ое статусном променом извр1]]и замена )дела односно акци]а
у дрщачи]о] сразмери или ако користи ово]е право на исплату уместо стицатъа удела, однооцо
акци]а у дру!штву стицаоцу.

9лану друптва преносиоца се по основу статуоно промене може извр1шити и новчано
плаБатье' али ук).пан износ тих пла[атьа свим члановима друптва пренооиоца не може преБи

10% укупне номиналн9 вреднооти удела' односно акци1'а ко]е стину чланови дру|птва
пренооиоца' а ако те акци]е нема]у номиналну вредност |0% укупне рач}т{оводствене
вредности тих акци]а.
€татуоно промене се не могу вр1шити су{1ротно одредбама закона ко1'им се уре!у]е

за[птита конкуренци] е.

|[рестанак

дру!штва

_

9лан 40.

!руштво преота]е да поото.!и бриса:ъем из регистра привредних

слу*а]евима и под условима прописаним законом.

суб1'еката у

|,1змене статута

9лан

41.

!руштво има обавез! да на]матъе.|едном годи|п}ье извр1пи измене и допуне отатута ради
ускла!ива}ьа г{одатака прописаних одредбом члана 246. став 1. тачка 3. и 4.3аконом о
привр9дним друп!твима (,,€л. гласник Р€" бр. 36|||, 99111; од 25. ма1а 2011 . године), ако ]е у
претходно] години до1пло до промене тих г{одатака.
}1змене овог €татуга

3аконски заступник

вр1пе се у г1исано] форми.
дру{1ттва ]е у обавези да н{1кон сваке измене

потпи1пе прети:шБени текот докумената.

!4змене стат)да, након сваке такво измене' регисщу1'у ое

региотраци]и.

у

отатута сачиъ|'т

ут

складу са законом о

зАвР|шнв, одРш,дБв
9.лан 42.

т€ атр от).па на снагу даном доно1петьа и региотру]е се у складу са 3аконом.
!аном почетка примене овог €татща преста]е да важи €татут фуптва донет дана
Фва.!

02.04.2009. године.

{лан

43.

}{а све штто ни.|е регщисано овим €татщом,
привредним дру{штвима.

приметьиваБе

се одредбе

3акона

3аконски заступник'

генерапни директор
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