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Сходно члану 335. Закона о привредним друштвима „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE 
овим путем обавештава акционаре о њиховим правима на предлагање дневног реда и 
правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу 
користити, описом процедуре за гласање преко пуномоћника, обавештењем о начину 
достављања именовања пуномоћника електронским путем, описом процедуре за 
гласање у одсуству, као и за гласање електронским путем, укључујући и формуларе за 
такво гласање.  

Акционари материјал неопходан за седницу скупштине акционара друштва могу 
преузети са интернет странице друштва, или преузети лично на адреси друштва, 
закључно са даном одржавања седнице друштва 06.07.2020. године. 
 
Дан акционара 
 
Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће 
у раду седнице скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице, на дан 
18.06. 2021. године. 
 
Списак акционара друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције 
акционара Централног регистра. 
 
Акционар са списка који након дана акционара, односно након 26.06. 2020. године на 
треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице 
скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара. 
 
Надзорни одбор дужан је да сваком акционару са списка на његов писани захтев, који 
може бити послат и електронским путем, без одлагања, а најкасније наредног радног 
дана од дана пријема захтева, достави тај списак у писаној или електронској форми. 
 
Право на предлагање допуне дневног реда 
 
Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може 
Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу 
да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе 
одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју 
предлажу. 
 
Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може 
се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице 
скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине. 
 



Друштво је дужно да предлог акционара објави на интернет страници друштва 
најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога. 
 
Ако Надзорни одбор прихвати предлог акционара друштво је у обавези да нови дневни 
ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине 
на начин предвиђен у члану 335. ст. 3. до 5. Закона о привредним друштвима. 
 
Допуна дневног реда по налогу суда 
 
Ако Надзорни одбор не прихвати предлог акционара у року од три дана од дана 
пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева 
да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да предложене тачке стави 
на дневни ред скупштине. 
 
Поступак је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року од осам дана од 
дана пријема захтева у суду. 
 
Одлуком којом се усваја захтев акционара на допуну дневног реда суд одређује нове 
тачке дневног реда и одлуку одмах, а најкасније наредног радног дана, доставља 
друштву које је дужно да ту одлуку без одлагања достави акционарима који имају 
право на учешће у раду скупштине на начин предвиђен у члану 335. ст. 3. до 5. овог 
закона. 
 
Суд може, према околностима случаја, одлучити да се одлука објави о трошку друштва 
у најмање једном високотиражном дневном листу које се дистрибуира на целој 
територији Републике Србије. 
 
Ако нове тачке дневног реда обухватају и предлог за доношење одређених одлука, 
одлука суда мора садржати и текст тих одлука.  
 
Жалба на одлуку суда не задржава извршење.  
 
Право на постављање питања и добијање одговора 
 
Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да члановима 
Надзорног одбора  постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и 
друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања 
неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. 
 
Ако се на седници скупштине матичног друштва расправља и о консолидованом 
финансијском извештају, право на постављање питања постоји и у односу на 
пословање повезаних друштава која су укључена у консолидовани финансијски 
извештај. 
 
Надзорни одбор дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање и током 
седнице. 
 
Изузетно од наведеног Надзорни одбор може ускратити одговор ако: 
1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета 
друштву или са њиме повезаном лицу; 



2) би давањем одговора било учињено кривично дело; 
3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми 
питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице. 
 
Акционар може добити и један одговор на више питања која имају исту садржину. 
 
У случају да се акционару ускрати давање одговора, та чињеница и разлог из којег је 
ускраћено давање одговора унеће се у записник са седнице.  
 
 
Давање одговора по налогу суда 
 
Ако је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен 
одговор донета одлука скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да у 
року од осам дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном 
поступку наложи друштву да му достави одговор на постављено питање у року од осам 
дана. 
 
Наведено право има сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор 
неоправдано ускраћен. 
 
Ванпарнични поступак је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року од 
осам дана од дана пријема захтева. 
 
 
Гласање у одсуству 
 
Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог 
потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. 
 
Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом 
одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао уколико Формулар за гласање у 
одсуству, скинут са интернет странице друштва достави у штампаној форми на адресу 
друштва у затвореној коверти са назнаком „За Комисију за гласање – гласање у 
одсуству“ најкасније до 24 сата пре дана предвиђеног за одржавање скупштине. 
 
Пуномоћје за гласање 
 
Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име 
учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем 
тексту: пуномоћје за гласање). 
 
Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и 
акционар који га је овластио. 
 
Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од 
пуномоћника понаособ овлашћен за гласање. 
 
Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих 
акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на 



пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти 
најкаснији датум друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од 
тих лица. 
 
Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито: 
 
1) име, односно пословно име акционара, са свим подацима из тачке 1) става 1. 
     члана 265. Закона о привредним друштвима 
 
2) име пуномоћника, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона о  
    привредним друштвима 
3) број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје. 
 
Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са 
законом којим се уређује овера потписа. 
 
Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем (види Образац). 
 
Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим 
електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.  
 
Као последњи дан за доставу пуномоћја за гласање не може бити дан који претходи 
дану одржавања седнице више од три радна дана. 
 
Ако пуномоћје за гласање садржи упутства или налоге за остваривање права гласа, 
пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство 
пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара. 
 
Налози и упутства морају бити јасни и прецизни и дати по тачкама дневног реда. 
 
Након одржавања седнице, пуномоћник је дужан да обавести акционара о начину на 
који је гласао на седници. 
 
Пуномоћник је одговоран за штету акционару ако право гласа врши у супротности са 
датим пуномоћјем и та одговорност се не може унапред или накнадно ограничити или 
искључити. 
 
Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно 
важи и за поновљену седницу. 
 
Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно 
важи и за све наредне седнице скупштине до опозива, односно до истека периода на 
који је дато. 
 
Пуномоћје за гласање није преносиво. 
 
Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника 
или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог 
правног лица или његов запослени. 
 



Ко може бити пуномоћник 
 
Пуномоћник може бити свако пословно способно лице, осим лица чланови органа 
управљања. 
 
У јавном акционарском друштву пуномоћник акционара не може бити лице које је: 

 
1) контролни акционар друштва или је лице које је под контролом контролног 
акционара или 
 
2) директор или члан Надзорни одбор,  или лице које има то својство у другом друштву 
које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног 
акционара или 
 
3) запослени у друштву или лице које има то својство у другом друштву које је 
контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног 
акционара или 
 
4) лице које се у складу са чланом 62. Закона о привредним друштвима сматра 
повезаним лицем са физичким лицем из тач. 1) до 3) члана 62. Закона или 
 
5) ревизор друштва или запослени у лицу које обавља ревизију друштва, или лице које 
има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву 
које је под контролом контролног акционара. 
 
Наведена ограничења (од тачке 1. до тачке 4.) не примењују се на пуномоћника 
контролног акционара.  
 
Пуномоћје за више акционара 
 
Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара као пуномоћник за гласање, 
оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара. 
 
Измена или опозив пуномоћја за гласање 
 
Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана 
одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице 
обавести пуномоћника и друштво.  
 
Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом одредаба о 
давању пуномоћја. 
 
Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници скупштине. 
 
 
 
 
 



 

Predlog Odluka sednice skupštine akcionara zakazane za 28.06. 2021. godine sa početkom u 
10.00 časova 
Ukupan broj akcija na dan objave poziva iznosi 711.946 Ukupan broj akcija sa pravom glasa 
na dan objave poziva iznosi 711.946 . Sve akcije su obične akcije sa pravom glasa. 
 
1.Izbor predsednika skupštine 
Za predsednika skupštine predlaže se Dragan Eraković. 
 
2.Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 06.07.2020. godine 
 
Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Stauta društva „BAG“ AD donosi se: 
 
   Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara održane dana 06.07.2020. godine 
 
Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara održane dana 06.07.2020. godine. 
Sastavni deo Odluke je zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara održane dana 06.07.2020. godine. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
Odluka se ima upisati u Knjigu odluka skupštine akcionara društva. 
 
3. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020. 
godinu 
 
Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 12. tačka 8. Statuta društva „BAG“ 
AD BAČKO GRADIŠTE donosi se: 
 
     Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020. 
godinu 
 
Usvaja se izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020.godinu. 
 Sastavni deo Odluke je izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020. 
godinu. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
Odluka se ima upisati u Knjigu odluka skupštine akcionara društva. 
 
4. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu 
 
Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 12. tačka 8. Statuta društva „BAG“ 
AD BAČKO GRADIŠTE donosi se: 
 
                               Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu 
 
Usvaja se finansijski izveštaj za 2020. godinu. 
Sastavni deo ove Odluke je Finansijski izveštaj za 2020. godinu 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
Odluka se ima upisati u Knjigu odluka skupštine akcionara društva. 
 



5. Odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka 
 
Na osnovu člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima i člana 12. tačka 7. Statuta društva „BAG“ 
AD BAČKO GRADIŠTE donosi se: 
 
                                    Odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka 
 
U 2020. godini ostvarena je dobit u iznosu od   proveriti 3.356.092,98 dinara. 
Dobit iz 2020. godine usmeriće se na obavezne rezerve ili na buduće investicije.  
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
Ova Odluka se ima upisati u knjigu Odluka skupštine društva. 
 
6. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu 
 
Na osnovu Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu kapitala i Statuta društva „BAG“ AD BAČKO 
GRADIŠTE donosi se: 
 
                                    Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu 
 
Usvaja se Godišnji izvešтај „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE za 2020. godinu. 
Sastavni deo ove Odluke je Godišnji izveštaj. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
Odluka se ima upisati u Knjigu odluka skupštine akcionara društva. 
 
7. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora 
 
Na osnovu člana 329. tačka 9, člana 442. i člana 399. Zakona o privrednim društvima i člana 12. tačka 9. 
Statuta društva „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE donosi se  
 
                                      Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora 
 
1. Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora društva, koji je i sastavni deo Ove Odluke. 
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
3. Ova Odluka se ima upisati u knjigu Odluka Skupštine akcionara društva 
 
8. Odluka o imenovanju na funkciju člana Nadzornog odbora 
 
Na osnovu člana 329. tačka 12. Zakona o privrednim društvima i člana 12. tačka 12. Statuta društva „BAG“ 
AD BAČKO GRADIŠTE donosi se: 
  
                                Odluka o imenovanju na funkciju člana Nadzornog odbora  
 
Na funkciju člana Nadzornog odbora imenuju se: 
 
Miroslav Jojkić 
Svetozar Jojkić  
Radmila Uzelac 
 
 
 
Članovi Nadzornog odbora imenuju se nakon isteka mandata dosadašnjim članovima Ndzornog odbora. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. Ova Odluka se ima upisati u knjigu Odluka skupštine društva.  
 
 
 
9. Odluka o  izboru ovlašćenog revizora za 2021. godinu  
 



Na osnovu člana 329. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i člana 12. tačka 14. Statuta društva „BAG“ 
AD BAČKO GRADIŠTE donosi se 
 
                                             Odluka o izboru ovlašćenog revizora za 2021. godinu  
 
Određuje se revizorska kuća Auditor za ovlašćenog revizora finansijskih izveštaja privrednog društva 
„BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE za 2021. godinu. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
Ova Odluka se ima upisati u knjigu Odluka skupštine društva. 
 
 
                                                          
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
Odluka se ima upisati u knjigu odluka Nadzornog odbora. 
 



               ПУНОМОЋЈЕ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 
„BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE која се одржава дана 28.06.2021. године 

 
 
АКЦИОНАР ПРАВНО ЛИЦЕ 
 
Пун назив, адреса и седиште акционара __________________________________ 
Матични број ......................................................................................................................... 
Акције „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE  на дан 18. јун 2021. године – дан акционара CFI kod: 
ESVUFR, ISIN broj RSBAGBE51643,  ___________  (број акција) 
 
АКЦИОНАР ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 
 
Пуно име и презиме.............................................................................................................. 
Адреса и пребивалиште............................................................................................................ 
Број личне карте или другог документа /издатог у/..................... матични број ........................ 
Акције „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE  на дан 18. јун 2021. године – дан акционара CFI kod: 
ESVUFR, ISIN broj RSBAGBE51643,  ___________  (број акција) 
  
 
1. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ............................................................................................................... 

                                                       (пуно име и презиме, адреса и пребивалиште)             
......................................., ..............................................., ........................................................                                                             

                                             (број личне карте /издате у/)                   (матични број)    
 

да у име потписника овог пуномоћја – акционара, учествује у раду ванредне седнице 
Скупштине акционара „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE укључујући и право да гласа по 
следећим тачкама дневног реда: 
 
 
1. Избор председника скупштине  
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине 
акционара одржане дана 06.07.2020. године  
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној 
ревизији финансијских извештаја за 2020. годину  
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2020. годину  
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка  
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2020. годину 
 7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора  
8. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора  
9. Доношење Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2021. годину 
 
2. Ово пуномоћје важи и у случају поновљене седнице Скупштине акционара „BAG“ AD 
BAČKO GRADIŠTE 
 
 Напомена: 
 - Пуномоћник може бити свако пословно способно лице, изузев лица за које Закон о 
привредним друштвима прописују да не може бити пуномоћник акционара (контролни 
акционар друштва или је лице које је под контролом контролног акционара; директор 
друштва, члан надзорног одбора друштва, или лице које има то својство у другом друштву 



које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног 
акционара; запослени у друштву или лице које има то својство у другом друштву које је 
контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара; 
лице које се у складу са чланом 62. Закона о привредним друштвима сматра повезаним 
лицем са физичким лицем; ревизор друштва или запослени у лицу које обавља ревизију 
друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар 
друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара. 
Наведена ограничења не примењују се на пуномоћника контролног акционара.  
 Пуномоћје за гласање није преносиво. 
Акционар може да опозове или измени Пуномоћје најкасније до дана одржавања седнице 
(писаним опозивом под условом да о томе обавести пуномоћника и Банку или прећутно, 
личним присуством и гласањем на седници Скупштине). 
Пуномоћје се доставља поштом на адресу: „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE,  Новосадски 
пут 46,  Бачко Градиште, са назнаком „за органе управљања“, или на e-mail адресу 
bag.backogradiste@gmail.com или се уручује непосредном предајом најкасније до 
почетка рада Скупштине. 
 
 Место и датум издавања пуномоћја 
 
_______________________________ 
 
 
                                                            (МП)      
                                                                                                __________________                                     
                                                                                              ПОТПИС АКЦИОНАРА 



ЗАЈЕДНИЧКО ПУНОМОЋЈЕ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 
„BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE која се одржава дана 28.06.2021. године 

 
1. Овим се овлашћује ............................................................................................................ 

                                                       (пуно име и презиме, адреса и пребивалиште)             
......................................., ..............................................., ........................................................                                                             

                                    (број личне карте /издате у/)                   (матични број)    
 

да у име потписника овог пуномоћја – акционара „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE учествује 
у раду редовне седнице Скупштине акционара „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE укључујући 
и право да гласа по следећим тачкама дневног реда: 
 
 
1. Избор председника скупштине  
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине 
акционара одржане дана 06.07.2020.године  
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној 
ревизији финансијских извештаја за 2020. годину  
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2020. годину  
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка  
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2020. годину 
 7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора  
8. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора  
9. Доношење Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2021. Годину 
 
2. Ово Заједничко пуномоћје важи и у случају поновљене седнице Скупштине акционара 
„BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE 
Напомена: 
 - Пуномоћник може бити свако пословно способно лице, изузев лица за које Закон о 
привредним друштвима прописују да не може бити пуномоћник акционара (контролни 
акционар друштва или је лице које је под контролом контролног акционара; директор 
друштва, члан надзорног одбора друштва, или лице које има то својство у другом друштву 
које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног 
акционара; запослени у друштву или лице које има то својство у другом друштву које је 
контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара; 
лице које се у складу са чланом 62. Закона о привредним друштвима сматра повезаним 
лицем са физичким лицем; ревизор друштва или запослени у лицу које обавља ревизију 
друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар 
друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара. 
Наведена ограничења не примењују се на пуномоћника контролног акционара. - -* 
Пуномоћје за гласање није преносиво. 
Акционар може да опозове или измени Пуномоћје најкасније до дана одржавања седнице 
(писаним опозивом под условом да о томе обавести пуномоћника и Банку или прећутно, 
личним присуством и гласањем на седници Скупштине). 
Пуномоћје се доставља поштом на адресу: „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE, Новосадски 
пут 46, Бачко Градиште, са назнаком „за органе управљања“, или на e-mail адресу 
bag.backogradiste@gmail.com 
или се уручује непосредном предајом најкасније до почетка рада Скупштине. 
 



Акционари – власници акција „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE CFI kod: ESVUFR, ISIN broj 
RSBAGBE51643  на дан 18.06.2021. године – дан акционара, потписници  заједничког 
пуномоћја су:  
Правна лица: 

 
Бр.      Назив и седиште  

       правног лица 
 Матични број   Име и презиме 

лица за заступање 
Број акција/
  гласова 

Потпис и печат
   акционара 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
 
 

1) Физичка лица: 
 
Бр.   Име и презиме 

    физичког лица 
       ЈМБГ    Број акција/ 

      гласова 
    Потпис акционара 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
 

2) Свега:  
 
              Укупан број Укупан број акција/гласова 
Правна лица   
Физичка лица   
Укупно   
  
 
Место и датум издавања пуномоћја 
 
_______________________________ 
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Zapisnik

sa sednice Nadzornog obora dru5tva odrLate dana26.05.2021. godine sa podetkom od 07.30 dasova u sedi5tu
dru5tva na adresi Novosadski put 46 Badko Gradi5te.
Sednici prisustvuju svi dlanovi Nadzornog odbora, Miroslav Jojkid (predsednik), Svetozar Jojki6 i Radmila
Uzelac (dlanovi).
Zazapisnidara odreduje se Vojin Zivkovil.

Za sednicuje utvrden i predloZen slededi dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Nadzornog odbora
2. Dono5enje Odluke o sazivanju redovne sednice skup5tine akcionara i predlog dnevnog reda
3. Utvrdivanje predloga odluka dnevnog reda

Tadka 1.

Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Nadzornog odbora
Bez diskusije, bez prethodnogizlaganja predsednika i dlanova Nadzornog odbora, jednoglasno, sa tri glasa ZA
usvojenaje slededa:

Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Nadzornog odbora dru5tva

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Nadzornog odbora dru5tva u celosti.
Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
Odluka se ima upisati u knjigu odluka Nadzornog odbora.

Tadka2.
Dono5enje Odluke o sazivanju redovne sednice skup5tine akcionara i predlog dnevnog reda sednice

Nakon izlaganja predsednikaNadzornog odbora, bez dalje diskusije,jednoglasno, satri glasa ZA usvojenaje
slededa:

Odluka o sazivanju redovne sednice skup5tine akcionara i i predlog dnevnog reda sednice

Nadzorni odbor dru5tva ,,BAG AD Badko Gradi5te, postupajudi shodno dlanu 364. stav 1, i dlanu 365.
Zakona o privrednim dru5tvima ("S1. glasnik RS", br. 3612011,991201I,8312014 - dr. zakon, 512015,
4412018, 9512018 i 9ll20l9) i dlana 14. stav 1, i dlana 15. stav 1 . Statuta ,,BAG AD" Badko Gradi5te saziva
redovnu sednicu skup5tine dru5tva. Redovna sednica skupStine dru5tva odrlale se dana 28.06.2021. godine u
sedi5tu dru5tva na adresi Novosadski pul 46, Badko Gradi5te sa podetkom u 08.00 dasova, sa slede6im
predlogom dnevnog reda:



l. Izbor predsednika skup5tine
2. Dono5enje Odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skup5tine akcionara odrZane dana30.06.2020.
godine
3. Dono5enje Odluke o usvajanju izve5taja ovla5ienog reyizorao izvr5enoj reviziji finansijskih izveltajaza
2020, godinu
4. Dono5enje Odluke o usvajanju Finansijskog izve5taja 2a2020. godinu
5. Dono5enje Odluke o raspodeli dobiti, odnosno pokri6u gubitka
6. Dono5enje Odluke o usvajanju Godi5njeg izvestaja 2a2020. godinu
7. Dono5enje Odluke o usvajanju izve5taja Nadzornog odbora
8, Dono5enje Odluke o imenovanju dlana Nadzornog odbora
9. Dono5enje Odluke o o izboru ovla5ienog revizoraza202l. godinu.

Tadka 3. Utvrdivanje predloga odluka dnevnog reda

Nakon izlaganja predsednika Nadzornog odbora, bez dalje diskusije, jednoglasno, sa tri glasa ZA, usvojena je
slede6a:

Odluka o utvrdivanju predloga odluka dnevnog reda

1 .Izbor predsednika skup5tine
Za predsednika skupStine predlaLe se Dragan S6epanovii.

2.Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice SkupStine akcionara odrZane dana06.07.2020.godine

Na osnovu Zakona o privrednim dru5tvima i Stauta dru5tva ,,BAG AD" Baiko GradiSte donosi se:

Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skup5tine akcionara odrZane dana06.07.2020.godine

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skup5tine akcionara odrZane dana06.07.2020.godine.
Sastavni deo Odluke je zapisnik sa redovne sednice skup5tine akcionara odrZane dana 06.07 .2020.godine.
Odluka stupa na snagu danom donoSenja.
Odluka se ima upisati u Knjigu odluka skup5tine akcionara dru5tva.

3, Odluka o usvajanju izve5taja ovla56enog revizora o izvrSenoj reviziji finansijskih izveltajaza2020. godinu

Na osnovu dlana329. tadka 8. Zakona o privrednim dru5tvima i dlana 12. tadka 8. Statuta dru5tva ,,BAG AD"
donosi se:

Odluka o usvajanju izve5taja ovla56enog reyizora o izvrSenoj reviziji finansijskih izveStaja 2a2020. godinu

Usvaja se izve5taj ovla5ienog revizora o izvr5enoj reviziji finansijskih izve5taja za2020.godiru.
Sastavni deo Odluke je izve5taj ovla56enog revizora o izvr5enoj reviziji finansijskih izveStaja 2a2020. godinu.

Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
Odluka se ima upisati u Knjigu odluka skupStine akcionara dru5tva.

4. Odluka o usvajanju Finansijskog izve5taja 2a2020. godinu

Na osnovu dlana329. tadka 8. Zakona o privrednim druStvima i dlana 12.ta(ka 8. Statuta dru5tva,,BAG AD"
Batko GradiSte donosi se:

Odluka o usvajanju Finansijskog izve5taja 2a2020. godinu

Usvaja se finansijski izve5taj 2a2020. godinu.



Sastavni deo ove Odluke je Finansijski izve5taj 2a2020. godinu
Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
Odluka se ima upisati u Knjigu odluka skup5tine akcionara dru5tva,

5. Odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokridu gubitka

Na osnovu dlana329. tadka7. Zakona o privrednim dru5tvima i dlana 12. ta(ka 7. Statuta dru5tva ,,BAG" AD

badko Gradi5te donosi se:

Odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokri6u gubitka

U 2020. godini ostvarenje dobitak u iznosu od 3.356.092,98 dinara.
Dobitak i22020. godine rasporedi6e se na budu6e investicije.
Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
Ova Odluka se ima upisati u knjigu Odluka skup5tine dru5tva.

6. Odluka o usvajanju Godi5njeg izve5taja o poslovanju 2a2020. godinu

Na osnovu Zakona o privrednim dru5tvima, Zakona o trZi5tu kapitala i Statuta dru5tva,,BAG" AD Badko

GradiSte donosi se:

Odluka o usvajanju Godi5njeg izve5taja 2a2020. godinu

Usvaja se GodiSnji izve5taj ,,BAG AD" Badko Gradiile 2a2020. godinu.
Sastavni deo ove Odluke je Godi5nji izve5taj o poslovanju.
Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
Odluka se ima upisati u Knjigu odluka skupStine akcionara druitva.

7. Odluka o usvajanju izveitajaNadzornog odbora

Na osnovu dlana 329. tadka 9, dlana 442. i dlana 399. Zakona o privrednim dru5tvima i dlana 12. tadka9.
Statuta dru5tva ,,BAG" AD Badko GradiSte donosi se

Odluka o usvajanju izve5taja Nadzornog odbora

l. Usvaja se izve5taj Nadzomog odbora dru5tva, koji je i sastavni deo Ove Odluke,
2. Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
3. Ova Odluka se ima upisati u knjigu Odluka Skup5tine akcionara dru5tva

8. Odluka o imenovanju na funkciju dlana Nadzornog odbora

Na osnovu dlana329.ta(ka12. Zakona o privrednim dru5tvima i dlana 12.tadka 12. Statuta dru5tva,,BAG" AD
Badko GradiSte donosi se;

Odluka o imenovanju na funkciju dlana Nadzornog odbora

1. Na funkciju dlana Nadzornog odbora imenuju se:

1. Miroslav Jojki6
2. Svetozar Jojki6
3. Radmila Uzelac



ilanovi Nadzornog odbora imenuju se nakon isteka mandata dosada5njim dlanovima Ndzornog
odbora.
Odluka stupa na snagu danom dono3enja. Ova Odluka se ima upisati u knjigu Odluka skup5tine
druStva.

9. Odluka o izboru ovla5ienog revizoraza202l. godinu

Na osnovu Elana329. tadka 14. Zakonao privrednim dru5tvima i dlana 12.tadka 14. Statuta dru5tva
,,,,BAG" AD Badko GradiSte donosi se

Odluka o izboru ovla5ienog revizoraza202l. godinu

Odreduje se revizorska kuia Auditor za ovla56enogrevizora finansijskih izve5taja privrednog dru5tva

,,BAG" AD Badko GradiSte 2a2021. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donoSenja.
Ova Odluka se ima upisati u knjigu Odluka skupStine dru5tva.

Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
Odluka se ima upisati u knjigu odlukaNadzomog odbora.

Zapisniiar Predsednik Nadzomog odbora
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