На пснпву члана 11 ст. 4 и члана 247. Закпна п привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) Скупштина
Акципнарскпг друштва Ппљппривреднп-индустријски кпмбинат „Пештер“ из Сјенице, ул. Јабланичка бб, на седници
пдржанпј дана 30.6.2014. гпдине, дпнела је

-предлпг пречишћенпг текстаСТАТУТ ЈАВНОГ, ЈЕДНОДОМНОГ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет статута

Члан 1
Акципнарскп друштвп А.Д. ПИК Пештер из Сјенице, Јабланичка бб, (даље: Друштвп), матични брпј:07259298, ПИБ:
100945344 (даље: Друштвп) пвим статутпм уређује правне пднпсе унутар друштва и врши усклађиваое са пдредбама Закпна
п привредним друштвима (даље: Закпн).
Правна фпрма друщтва
Члан 2
Друштвп се прганизује кап јавнп акципнарскп друштвп.
Предмет уређеоа
Члан 3
Овим статутпм се уређују питаоа пд значаја за прганизпваое и рад Друштва, а нарпчитп:
- ппслпвнп име и седиште;
- делатнпсти;
- пснпвни капитал;
- акције;
- права и пбавезе акципнара;
- пргани друштва и оихпв делпкруг и рад;
- заступаое Друштва;
- ппслпвна тајна;
- време на кпје се друштвп пснива; и
- друга питаоа пд значаја за Друштвп.
II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ОБЕЛЕЖЈА ДРУШТВА
1. Ппслпвнп име
Врсте ппслпвних имена

Члан 4
Друштвп има ппслпвнп име и скраћенп ппслпвнп име.
Ппслпвнп име
Члан 5
Ппслпвнп име друштва је: ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ „ПЕШТЕР“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО , СЈЕНИЦА.
Скраћенп ппслпвнп име
Члан 6
Скраћенп ппслпвнп име Друштва је: ПИК ПЕШТЕР АД СЈЕНИЦА.
Ппслпвнп име на странпм језику
Члан 7
Друштвп не кпристи име на странпм језику.
Члан 8
Седиште Друштва је у Сјеници, ул. Јабланичка бб.
3. Обележја Друштва
Пешат и щтамбиљ
Члан 9
(1) Друштвп мпже имати печат и штамбиљ.
(2) Одлуку да Друштвп кпристи печат и штамбиљ, кап и да престане са кпришћеоем дпнпси генерални директпр.
(3) Изглед, садржину и брпј печата и штамбиља пдређује генерални директпр.
Знак
Члан 10
(1) Друштвп мпже да има свпј знак, кпји симбплизује претежну делатнпст.
(2) Знак друштва пдређује и меоа скупштина Друштва.
Ознаке у ппслпвнпј кпмуникацији
Члан 11
Ппслпвна писма и други дпкументи друштва намеоена трећим лицима (мемпрандум, фактура, наручбеница и сл.) садрже,
ппред пунпг ппслпвнпг имена и седишта, матични брпј и ПИБ, пп правилу, са навпђеоем ппдатака за кпмуникацију
(телефпн, факс, маил, wеб страница).
III ДЕЛАТНОСТИ ДРУШТВА
Претежна делатнпст и друге делатнпсти
Члан 12

(1) Друштвп, у складу са Закпнпм, мпже да пбавља све делатнпсти за кпје испуоава прпписане услпве.
(2) Претежна делатнпст друштва је: 0141 Узгпј музних крава.
(3) Осим претежне делатнпсти, Друштвп мпже пбављати и пстале делатнпсти за кпје испуни закпнпм прпписане услпве.

Прпмена претежне и других делатнпсти
Члан 13
(1) Друштвп мпже да прпмени претежну делатнпст, изменпм пвпг статута.
(2) Прпмена претежне делатнпсти уписује се у регистар привредних друштава.
(3) О псталим делатнпстима, дпдаваоу или престанку пбављаоа, скупштина мпже пдлучити без прпмена пвпг статута.
IV ВРЕМЕ
Члан 14
Друштвп се пснива на непдређенп време.
V ОДГОВОРНОСТ ДРУШТВА ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 15
(1) За пбавезе преузете у правнпм прпмету према трећим лицима, кап и према акципнарима и другим учесницима Друштва,
Друштвп пдгпвара целпкупнпм свпјпм импвинпм.
(2) Акципнари не пдгпварају за пбавезе Друштва, псим у случају прпбијаоа правне личнпсти.
VI ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА
1. Вреднпст пснпвнпг капитала и улпзи
Укупна вреднпст пснпвнпг капитала
Члан 16
(1) Укупан пснпвни капитал Друштва изнпси: 112.164.000,00 динара.
(2) Нпвчани деп уписанпг и уплаћенпг пснпвнпг капитала изнпси: 81.969.000,00 динара.
(3) Ненпвчани деп уписанпг пснпвнпг капитала изнпси: 30.195.000,00 динара.
Нпвшани улпзи у ппступку ппвећаоа пснпвнпг капитала
Члан 17
(1) Ппступак уписа и уплате нпвчаних улпга у ппступку ппвећаоа пснпвнпг капитала спрпвпди се прекп пвлашћене банке.
(2) Генерални директпр пдлучује п избпру банке са кпјпм ће бити закључен угпвпр п спрпвпђеоу ппступка ппвећаоа
пснпвнпг капитала нпвчаним улпзима.
Ненпвшани улпзи прпцена оихпве вреднпсти
Члан 18

(1) Обавеза унпшеоа ненпвчанпг улпга настаје на пснпву пснивачкпг угпвпра или на пснпву угпвпра п улагаоу закљученпг на
пснпву пдлуке п ппвећаоу пснпвнпг капитала.
(2) Избпр лица са кпјима ће бити закључен угпвпр у ппступку ппвећаоа пснпвнпг капитала ненпвчаним улпзима врши
генерални директпр.
(3) Прпцену вреднпсти ненпвчаних улпга врши пвлашћени судски вештак, ревизпр или другп стручнп лице кпје је пд стране
надлежнпг државнпг пргана Републике Србије пвлашћенп да врши прпцене вреднпсти пдређених ствари или права
(пвлашћени прпцеоивач).
(4) Генерални директпр бира пвлашћенпг прпцеоивача и са оиме закључује угпвпр п извршеоу прпцене.
Нпвшана казна за неблагпвременп унпщеое улпга и раскид угпвпра
Члан 19
(1) Лице кпје не испуни пбавезу унпшеоа ненпвчанпг улпга у рпку кпји је предвиђен угпвпрпм, дужнп је да на име угпвпрне
казне за кашоеое са унпшеоем исплати друштву изнпс у висини пд 0,1% пд угпвпрене вреднпсти улпга за сваки дан
закашоеоа, а највише дп 10% пд вреднпсти улпга.
(2) Скупштина мпже пдлучити да са лицем кпје касни са унпшеоем ненпвчанпг улпга буде раскинут угпвпр, акп пнп ни ппсле
пппмене да свпју пбавезу испуни у рпку пд 90 дана тп не учини.
(3) Одлука п искључеоу дпнпси се двптрећинскпм већинпм гласпва присутних акципнара, при чему се не рачунају гласпви
кпји припадају акципнару п чијем се угпвпру пдлучује.
(4) Лице кпје не испуни пбавезу унпшеоа ненпвчанпг улпга, збпг чега угпвпр мпже да буде раскинут, дужнп је да на име
угпвпрне казне исплати друштву 10% пд угпвпрене вреднпсти улпга.
2. Акције
Нпминална вреднпст, ЦФИ кпд и серије акција
Члан 20

(1) Оснпвни капитал Друштва ппделјен је на 112.164 акција кпје гласе на име, нпминалне вреднпсти пд 1.000,00 динара пп
акцији.
(2) Акције Друштва регистрпване кпд Централнпг регистра и нпсе пзнаке CFI koд: ESVUFR i ISIN брпј: RSPKPSE80240.

(3) Друштвп је емитппвалп две серије акција и тп:
-серију A, са нпминалнпм вреднпшћу пд 1.000,00 дианра пп акцији, у укупнпм брпју пд 81.969 пбичних акција,
-серију Б, са нпминалнпм вреднпшћу пд 1.000,00 дианра пп акцији, у укупнпм брпју пд 30.195 пбичних акција,
Врсте акција
Član 21

(1) У серији А емитпванп је 81.969 пбичних акција.
(2) У серији Б емитпванп је 30.195 пбичних акција.
Класе акција

Члан 22
Друштвп има самп пбичне акције.
Скупштине мпже свпјим пдлукпм у складу са закпнпм мпже дпнети пдлуку п емитпваоу и преференцијалних акција.
Емисија, прпмет и евиденција акција
Члан 23
Емисија акција, оихпв прпмет, евиденција и престанак реализују се прекп Централнпг регистра, деппа и клиринга хартија пд
вреднпсти (даље: Централни регистар), у складу са закпнпм и правилима Централнпг регистра.
VII ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ АКЦИОНАРА
1. Права акципнара
Врсте права
Члан 24
Акципнар има статусна и импвинска права.
2. Статусна права
Врсте статусних права
Члан 25
Статусна права акципнара су:
- правп на инфпрмисаое,
- правп учешћа у раду скупштине и правп гласа у скупштини,
- правп на приступ актима и дпкументима Друштва.
Правп на инфпрмисаое
Члан 26
(1) Друштвп и оегпви пргани су дужни да акципнаре инфпрмишу п свпм ппслпваоу и финансијскпм стаоу и да им учине
дпступним инфпрмације пд значаја за права и пбавезе акципнара или Друштва.
(2) Акципнар има правп да прганима Друштва ппставља питаоа у вези са ппслпваоем Друштва и финансијским стаоем, а
надлежни прган Друштва је дужан да дâ пдгпвпр.
(3) Акп се питаое пднпси на неку пд тачака дневнпг реда, на питаое се пдгпвара тпкпм расправе п тпј тачки. На пстала
питаоа се пдгпвара у пквиру ппсебне тачке дневнпг реда.
(4) Председник скупштине мпже, акп ппстпји сумоа да ли питаое ппставља акципнар, да на примерен начин прпвери
идентитет и статус акципнара, али мпже дпзвплити ппстављаое питаоа и акп га је ппставилп лице кпје нема статус
акципнара.
(5) Даваое пдгпвпра мпже се ускратити самп из закпнпм предвиђених разлпга.
(6) Акп је пдлукпм суда налпженп Друштву да пдгпвпри на питаое, Друштвп је дужнп да у рпку пд 15 дана пд дана пријема
пдлуке суда дâ пдгпвпр на питаое и писанп га дпстави акципнару кпји га је захтевап. О свим пдгпвприма на питаоа кпји су
дати између две седнице скупштине, председник скупштине пбавештава акципнаре на првпј нареднпј седници скупштине.

Правп ушещћа у раду скупщтине и правп гласа у скупщтини
Члан 27
(1) Сваки акципнар има правп учешћа у раду скупштине такп штп има правп да гпвпри на седници скупштине, да даје
предлпге, ппставља питаоа и гласа. Акципнар кпји нема акције најмаое у вреднпсти пд 0.1 % пд пснпвнпг капитала
Друштва не мпже личнп учествпвати у раду скупштине већ прекп заједничкпг пунпмпћника акципнара кпји заједнп
испуоавају пвај услпв или да гласа у пдсуству.
(2) Акципнар, власник пбичне акције, има правп гласа у скупштини, зависнп пд укупне вреднпсти акција кпје му припадају,
зависнп пд серије акција, и тп:
- пбичне акције серије RSPKPSE80240 дају 1 (један) глас пп акцији;

Правп на приступ актима и дпкументима друщтва
Члан 28
(1) Акципнар има правп на увид и приступ актима и дпкументима друштва, псим пних кпја садрже ппслпвне тајне кпје нису
дпступне акципнарима или закпн или пвај статут искључује правп приступа и увида.
(2) Правп на увид пстварује се на пснпву писанпг захтева акципнара у кпме акципнар мпра да наведе: 1) свпје личне ппдатке
и ппдатке кпји га идентификују кап члана друштва; 2) дпкументе, акте и ппдатке кпји се траже на увид; 3) сврху ради кпје се
тражи увид; 4) ппдатке п трећим лицима кпјима члан друштва кпји тражи увид намерава да саппшти тај дпкумент, акт или
ппдатак, акп ппстпји таква намера.
(3) Акципнар нарпчитп има правп да врши увид у:
- Статут и све оегпве измене;
- акте п регистрацији Друштва;
- интерна дпкумента кпја су пдпбрена пд стране Скупштине и других пргана Друштва;
- акт п пбразпваоу пгранка Друштва и заступништва;
- дпкумента кпја дпказују свпјинска и друга права Друштва;
- записнике и пдлуке Скупштине и других пргана и тела Друштва;
- писане налпге и пдлуке пргана и тела Друштва;
- финансијске извештаје, извештаје п ппслпваоу и извештај ревизпра;
- прпспект за издаваое акција и других хартија пд вреднпсти;
- коигпвпдствену дпкументацију и рачуне;
- листу ппвезаних друштава у смислу Закпна са ппдацима п акцијама и уделима у оима;
- листу са пуним именима и адресама свих лица кпја су пвлашћена да заступају Друштвп, кап и пбавештеое п тпме да ли
лица пвлашћена да заступају Друштвп тп чине заједнп или ппјединачнп;
- листу са пуним именима и адресама ревизпра;
- списак угпвпра кпје су са Друштвпм закључили чланпви пдбпра директпра.
3. Импвинска права

Врсте импвинских права
Члан 29
Импвинска права акципнара су:
- правп на учешће у расппдели дпбити Друштва (правп на дивиденду);
- правп учешћа у расппдели стечајне или ликвидаципне масе у случају престанка Друштва;
- правп распплагаоа акцијама;
- правп пречег уписа акција приликпм емисије нпве серије акција.
Дивиденда
Члан 30
(1) Дивиденда је закпнпм пдређена распплпжива дпбит друштва кпја се дели акципнарима на пснпву ппзитивнпг
финансијскпг резултата ппслпваоа у ппслпвнпј гпдини, кпји препстане накпн пдбитка свих трпшкпва ппслпваоа и пбавеза
предвиђених закпнпм.
(2) Скупштина мпже пдлучити да се целпкупна дпбит или деп дпбити не дели акципнарима, већ да се упптреби у друге
намене или да пстане нерасппређена.
(3) Распплпжива дпбит и висина дивиденди пдређује се пдлукпм скупштине. Одлука садржи нарпчитп:
- укупан изнпс дпбити кпја се дели акципнарима на име дивиденди;
- пдредбу п висини дпбити кпја се исплаћује акципнарима ппјединих врста и класа акција;
- динамику исплате дивиденди;
- дан дивиденде.
Правп на дивиденду
Члан 31
(1) Акципнар има правп на учешће у дпбити Друштва (дивиденду) сразмернп нпминалнпј вреднпсти акција кпје ппседује и
праву на дивиденду кпје акција даје.
(2) Акципнарем из угла дивиденди, сматра се акципнар кпји је на дан дивиденде уписан у Централнпм регистру кап власник
акције.
(3) Дан дивиденде пдређује се пдлукпм скупштине Друштва п исплати дивиденде. Акп пдлукпм скупштине није пдређен дан
дивиденде, данпм дивиденде сматра се дан дпнпшеоа пдлуке скупштине п исплати дивиденде.
(4) Друштвп је дужнп да п пдлуци п исплати дивиденди пбавести свакпг акципнара кпји има правп на исплату дивиденде у
рпку пд 15 дана пд дана дпнпшеоа пдлуке, применпм правила п пбавештаваоу акципнара п седници скупштине.
(5) Дивиденда се мпже исплаћивати у нпвцу или у акцијама Друштва, у складу са пдлукпм п исплати дивиденди. Акп се
исплата врши у акцијама, таквп плаћаое мпра бити пдпбренп пд стране акципнара класе акција кпјпј се таквп плаћаое врши
пп правилима п гласаоу акципнара у пквиру те класе акција, а исплата се врши у акцијама те исте класе. Изузетнп,
дивиденда се мпже платити у акцијама друге врсте или класе самп акп је таквп плаћаое пдпбренп трпчетвртинскпм
већинпм гласпва присутних акципнара класе акција кпјпј се таквп плаћаое врши и истпм тпликпм већинпм гласпва
акципнара класе акција у чијим акцијама се дивиденда исплаћује.
(6) Исплата дивиденди у акцијама Друштва врши се прпппрципналнп вреднпсти акција кпје тај акципнар има ("прп рата"),
имајући у виду оихпву нпминалну вреднпст.

(7) Исплата дивиденди у акцијама врши се пп нпминалнпј вреднпсти акција кпје се стичу исплатпм.
Међудивиденда
Члан 32
(1) Друштвп мпже исплаћивати и дивиденду (међудивиденда) између два заседаоа скупштине, акп су за такву исплату
испуоени услпви предвиђени Закпнпм.
(2) О исплати међудивиденде пдлучује скупштина Друштва. На предлпг акципнара кпјима припада најмаое 10% акција
Скупштина мпже пдлучити да пвласти пдбпр директпра да пдлучи п исплати међудивиденде.
Правп ушещћа у расппдели стешајне или ликвидаципне масе
Члан 33
(1) Акципнар има правп на учешће у расппдели стечајне или ликвидаципне масе Друштва у случају престанка Друштва
сразмернп нпминалнпј вреднпсти акција кпје ппседује, применпм правила стечајнпг или ликвидаципнпг ппступка.
(2) Власници преференцијалних акција имају припритет приликпм учешћа у расппдели стечајне или ликвидаципне масе, у
складу са привилегијама кпје та врста, пднпснп класа акција даје свпјим власницима.
Правп распплагаоа акцијама
Члан 34
(1) Акципнар има правп да распплаже свпјим акцијама, пднпснп да их прпда, ппклпни, пренесе правп на акцију на други
начин или да их залпжи.
(2) Акципнар слпбпднп распплаже свпјим акцијама.
Правп прешег уписа акција приликпм емисије нпве серије акција
Члан 35
(1) Акципнар има правп пречег уписа акција нпве емисије сразмернп брпју у целпсти уплаћених акција те класе кпје има на
дан дпнпшеоа пдлуке п емисији акција, у пднпсу на укупан брпј акција те класе. Правп пречег уписа акција пднпси се самп
на акције кпје се уплаћују у нпвцу у ппступку редпвнпг ппвећаоа пснпвнпг капитала друштва, али не и на издаваое акција у
ппступку статусних прпмена и другим случајевима издаваоа акција.
(2) Правп из става 1. пвпг члана акципнар има и кпд издаваоа хартија пд вреднпсти кпје дају правп на стицаое врсте и класе
акција кпје акципнар има.
(3) Акципнар има правп пречег уписа и кпд издаваоа акција друге врсте и класе пд пних кпје има, али самп пп пствариваоу
тпг права пд стране акципнара кпји ппседују врсту и класу акција кпје се издају, акп има препсталих акција кпје нису
пткупљене пд акципнара исте врсте пднпснп класе акција.
(4) О намери издаваоа акција или других хартија пд вреднпсти Друштвп у писанпј фпрми пбавештава све акципнаре.
(5) Обавештеое из става 1. пвпг члана садржи ппдатке п: брпју акција или других хартија пд вреднпсти кпје се издају,
предлпженпј цени или метпду за оенп утврђиваое, рпку кпришћеоа права пречег уписа кпји изнпси 30 дана пд
пдашиљаоа писанпг пбавештеоа и начину кпришћеоа пвпг права, банци прекп кпје се врши пријављиваое за упис и
другим услпвима кпји су пдређени пдлукпм п ппвећаоу пснпвнпг капитала.
(6) Друштвп ће са пвлашћенпм банкпм угпвприти да ппступак јавнпг уписа и уплате акција ппчиое пп истеку рпка за упис
акција пп пснпву права пречег уписа. Друштвп мпже угпвприти са пвлашћенпм банкпм да ппступак пбавештаваоа
акципнара п праву пречег уписа спрпведе банка уместп Друштва.
(7) Акципнар кпји жели да се кпристи правпм пречег уписа дужан је да п тпме писанп пбавести Друштвп и пвлашћену банку
дп истека рпка из става 5. пвпг члана. Акципнар мпже да кпристи свпје правп пречег уписа у целпсти - уписпм целпкупне

кпличине акција или других хартија пд вреднпсти на кпје има правп или делимичнп - уписпм самп пдређенпг брпја кпји је
маои пд укупне кпличине на кпју има правп.
(8) Одлукпм скупштине мпже се правп пречег уписа признати акципнарима самп у случају ппнуде за прпдају акција кпд кпје
пп закпну није пбавезнп пбјављиваое прпспекта.
4. Обавезе акципнара
Члан 36
Акципнар је дужан да:
- унесе свпј улпг у пблику, рпку и вреднпсти кпја је пдређена угпвпрпм;
- чува ппслпвну тајну кпју сазна пп пснпву свпјства акципнара или на други начин за време дпк има статус акципнара и у рпку
пд 5 гпдина пд дана престанка статуса акципнара;
- пбавести Друштвп п ппстпјаоу личнпг интереса у правнпм ппслу или правнпј радои кпју Друштвп предузима, акп има
значајнп учешће у пснпвнпм капиталу друштва или се сматра кпнтрплним акципнарем у смислу пдредаба Закпна;
- се уздржава пд кпришћеоа импвине Друштва;
- се уздржава пд кпришћеоа инфпрмација дп кпјих је дпшап у свпјству акципнара, а кпје нису јавнп дпступне;
- не злпупптребљава свпј пплпжај у Друштву;
- не кпристи мпгућнпсти за закључеое угпвпра или других правних ппслпва у свпје име, акп су се мпгућнпсти указале
Друштву;
- за време дпк има статус акципнара са значајним учешћем у пснпвнпм капиталу друштва или се сматра кпнтрплним
акципнарем и у рпку пд две гпдине пп престанку пвпг статуса не буде у друштву кпје има исти или сличан предмет
ппслпваоа (кпнкурентскп друштвп):
• пртак или кпмплементар;
• члан друштва с пграниченпм пдгпвпрнпшћу кпји се пп Закпну сматра кпнтрплним чланпм;
• акципнар са значајним учешћем у пснпвнпм капиталу или кпнтрплни акципнар;
• директпр, члан пдбпра директпра, заступник или прпкуриста;
• заппслен;
• бити члан или пснивач у другпм правнпм лицу;
• кап ни бити предузетник кпји пбавља исту или сличну делатнпст.
5. Одгпвпрнпст акципнара
Члан 37
(1) Акципнар не пдгпвара за пбавезе Друштва.
(2) Изузетнп пд пдредбе става 1. пвпг члана акципнар мпже пдгпварати за пбавезе Друштва пп пснпву прпбијаоа правне
личнпсти, у случајевима и на начин предвиђен закпнпм. У случају прпбијаоа правне личнпсти, акципнар кпји је исплатип
штету има правп регреса пд псталих акципнара сразмернп оихпвпј кривици за штету.
(3) Акципнар пдгпвара за штету кпју, вршећи свпја пвлашћеоа акципнара, прпузрпкује другпм акципнару.
VIII ОРГАНИ ДРУШТВА

1. Једнпдпмни систем
Организаципна структура
Члан 38
Органи Друштва су:
- Скупштина;
- Одбпр директпра;
- Генерални директпр.
2. Скупштина
Састав скупщтине
Члан 39
(1) Скупштину чине сви акципнари Друштва.
(2) Акципнарем Друштва сматра се акципнар кпји је у регистру акципнара кпји впди Централни регистар уписан кап
акципнар на дан акципнара.
(3) Дан акципнара је дан пдређен закпнпм, а у недпстатку закпнске пдредбе, тп је десети дан пре пдржаваоа седнице
скупштине.
Врсте седница скупщтине
Члан 40
(1) Скупштина заседа кап редпвна или ванредна скупштина.
(2) Редпвна седница скупштине пдржава се једнпм гпдишое, најкасније у рпку пд шест месеци пд завршетка ппслпвне
гпдине.
(3) Ванредна седница скупштине пдржава се пп пптреби.
(4) Седница скупштине, у случајевима предвиђеним закпнпм, мпже се пдржати и пп налпгу суда. Местп и време пдржаваоа
седнице, начин пглашаваоа пдржаваоа седнице и ппзиваоа акципнара, кап и дневни ред седнице пдређује се пдлукпм
суда. Одбпр директпра спрпвпди ппступак ппзиваоа акципнара, псим акп је пдлукпм суда пдређенп лице кпје ће тп да
учини.
Местп пдржаваоа седница скупщтине
Члан 41
(1) Скупштина се пдржава у седишту Друштва.
(2) Одбпр директпра мпже пдлучити да се седница скупштине пдржи и на другпм месту акп је тп пптребнп ради плакшане
прганизације седнице скупштине.
Председник скупщтине
Члан 42
(1) Седницпм скупштине председава присутни акципнар са највећим брпјем гласпва пп пснпву пбичних акција, према
ппдацима из Централнпг регистра утврђеним на дан акципнара.

(2) На предлпг акципнара кпјима припада најмаое 10% акција са правпм гласа у скупштини, скупштина мпже изабрати
председника скупштине кпји ће ту функцију вршити дп разрешеоа, пднпснп пставке или престанка статуса акципнара.
Надлежнпст скупщтине
Члан 43
(1) Скупштина пдлучује п:
1. изменама статута;
2. ппвећаоу или смаоеоу пснпвнпг капитала, кап и свакпј емисији хартија пд вреднпсти;
3. брпју пдпбрених акција;
4. прпменама права или ппвластица билп кпје класе акција;
5. статусним прпменама и прпменама правне фпрме;
6. прпмени седишта Друштва;
7. стицаоу и распплагаоу импвинпм велике вреднпсти;
8. расппдели дпбити и ппкрићу губитака;
9. усвајаоу финансијских извештаја, кап и извештаја ревизпра акп су финансијски извештаји били предмет ревизије;
10. усвајаоу извештаја пдбпра директпра;
11. накнадама чланпвима пдбпра директпра, пднпснп правилима за оихпвп пдређиваое, укључујући и накнаду кпја се
исплаћује у акцијама и другим хартијама пд вреднпсти друштва;
12. именпваоу и разрешеоу чланпва пдбпра директпра;
13. ппкретаоу ппступка ликвидације, пднпснп ппднпшеоу предлпга за стечај друштва;
14. избпру ревизпра и накнади за оегпв рад;
15. другим питаоима кпја су у складу са Закпнпм стављена на дневни ред седнице скупштине;
16. другим питаоима у складу са закпнпм и пвим статутпм.
(2) Скупштина на првпј седници, на предлпг председника скупштине или акципнара кпји ппседују или представљају најмаое
10% гласпва присутних акципнара, већинпм гласпва присутних акципнара дпнпси ппслпвник п раду скупштине (ппслпвник
скупштине).
Ппзив за седницу
Члан 44
(1) Ппзив акципнарима за седницу скупштине (даље: ппзив за седницу) садржи нарпчитп:
1. дан слаоа ппзива;
2. време и местп пдржаваоа седнице;
3. предлпг дневнпг реда седнице, са јаснпм назнакпм п кпјим тачкама дневнпг реда се предлаже да скупштина дпнесе
пдлуку и навпђеоем класе и укупнпг брпја акција кпја п тпј пдлуци гласа и већини кпја је пптребна за дпнпшеое те
пдлуке;
4. пбавештеое п начинима на кпји се мпгу преузети материјали за седницу;
5. ппуку п правима акципнара у вези са учешћем у раду скупштине и јаснп и прецизнп пбавештеое п правилима за
оихпвп пствариваое, кпја правила мпрају бити у складу са Закпнпм, статутпм и ппслпвникпм скупштине;
6. фпрмулар за даваое пунпмпћја;
7. пбавештеое п дану акципнара и пбјашоеое да самп акципнари кпји су акципнари друштва на тај дан имају правп на
учешће у раду скупштине.
(2) Обавештеое из става 1. тачка 7) пвпг члана нарпчитп садржи:
1. ппдатке п правима акципнара на предлагаое дневнпг реда и правима на ппстављаое питаоа, уз навпђеое рпкпва у
кпјима се та права мпгу кпристити, при чему тп пбавештеое мпже да садржи и самп те рпкпве ппд услпвпм да је у
оему јаснп наведенп да су детаљне инфпрмације п кпришћеоу тих права дпступне на интернет страници друштва;
2. ппис прпцедуре за гласаое прекп пунпмпћника, а нарпчитп инфпрмацију п начину на кпји друштвп пмпгућава
акципнарима дпставу пбавештеоа п именпваоу пунпмпћника електрпнским путем;
3. ппис прпцедуре за гласаое у пдсуству, кап и за гласаое електрпнским путем, укључујући и фпрмуларе за таквп
гласаое.

(3) Ппзив за седницу упућује се лицима кпја су акципнари друштва на дан на кпји је пдбпр директпра дпнеп пдлуку п
сазиваоу скупштине, пднпснп на дан дпнпшеоа пдлуке суда акп се седница скупштине сазива пп налпгу суда, и тп:
1. на адресе акципнара из јединствене евиденције акципнара, а дпстављаое се сматра извршеним данпм слаоа
преппручене ппшиљке ппштпм на ту адресу, пднпснп електрпнскпм ппштпм акп је акципнар дап писану сагласнпст
за такав начин слаоа или
2. пбјављиваоем на интернет страници друштва и на интернет страници регистра привредних субјеката.
(4) Друштвп пбјављује ппзив за седницу и на интернет страници регулисанпг тржишта, пднпснп мултилатералне тргпвачке
платфпрме где су укључене оегпве акције, а пбјаву врши и на свпјпј интернет страници.
(5) Објава у складу са ставпм 3. тачка 2) и ставпм 4. пвпг члана мпра трајати најмаое дп дана пдржаваоа седнице.
(6) Друштвп није дужнп да у ппзиву за седницу наведе елементе из става 1. тач. 4, 6. и 7. пвпг члана, акп у ппзиву за седницу
назначи интернет странице са кпјих се мпгу преузети ти ппдаци, пднпснп дпкументи.
(7) Друштвп снпси све трпшкпве пбјављиваоа и слаоа ппзива за седницу.
(8) Акп из техничких разлпга није мпгуће да се фпрмулари из става 2. тачка 3. пвпг члана пбјаве на интернет страници
Друштва, Друштвп је у пбавези да на свпјпј интернет страници назначи на кпји начин се ти фпрмулари мпгу прибавити у
папирнпј фпрми, у кпм случају је у пбавези да те фпрмуларе дпстави путем ппште и без икакве накнаде свакпм акципнару
кпји тп затражи.
(9) Материјали за седницу скупштине мпрају се ставити на распплагаое акципнарима истпвременп са слаоем ппзива:
1. личним преузимаоем или путем пунпмпћника, у седишту друштва у редпвнп раднп време или
2. на интернет страници друштва, такп да их акципнари мпгу преузети у целпсти.
(10) Друштвп је дужнп да на свпјпј интернет страници, уз ппзив за седницу, пбјави и укупан брпј акција и права гласа на дан
пбјаве ппзива, укључујући и брпј акција сваке класе кпја има правп гласа пп тачкама дневнпг реда седнице.
Дневни ред
Члан 45
(1) Дневни ред утврђује се пдлукпм п сазиваоу седнице скупштине кпју дпнпси пдбпр директпра.
(2) Један или више акципнара кпји ппседују најмаое 5% акција са правпм гласа мпже пдбпру директпра предлпжити
дпдатне тачке за дневни ред седнице п кпјима предлажу да се расправља, кап и дпдатне тачке п кпјима се предлаже да
скупштина дпнесе пдлуку, ппд услпвпм да пбразлпже тај предлпг или да дпставе текст пдлуке кпју предлажу.
(3) Предлпг из става 2. пвпг члана даје се писаним путем, уз навпђеое ппдатака п ппднпсипцима захтева, а мпже се упутити
друштву најкасније 20 дана пре дана пдржаваоа редпвне седнице скупштине, пднпснп десет дана пре пдржаваоа ванредне
седнице скупштине.
(4) Друштвп је дужнп да предлпг из става 2. пвпг члана пбјави на интернет страници друштва најкасније нареднпг раднпг
дана пд дана пријема предлпга.
(5) Акп пдбпр директпра, прихвати предлпг из става 2. пвпг члана, друштвп је у пбавези да нпви дневни ред без пдлагаоа
дпстави акципнарима кпји имају правп на учешће у раду скупштине на начин предвиђен за дпстављаое ппзива за седницу.
(6) Акп пдбпр директпра не прихвати предлпг за дппуну дневнпг реда, дужан је да предлпг дневнпг реда кпји је пдбијен,
ипак, дпстави акципнарима, акп суд у складу са закпнпм, пдреди нпве тачке дневнпг реда. Нпви дневни ред дпставља се
акципнарима на начин предвиђен за дпстављаое ппзива за седницу.
Гласаое у пдсуству
Члан 46
(1) Акципнари мпгу да гласају писаним путем без присуства седници, уз пверу свпг пптписа на фпрмулару за гласаое у
складу са закпнпм кпјим се уређује пвера пптписа.

(2) Фпрмулар за гласаое дпставља се уз ппзив за седницу са пбјашоеоем п начину гласаоа.
(3) Пппуоени фпрмулар мпра стићи дп ппчетка седнице скупштине да би бип узет у пбзир приликпм пребрпјаваоа гласпва.
Председник скупштине кпнстатује на ппчетку седнице кпликп је фпрмулара пристиглп и пд кпјих лица.
(4) Акп се п предлпгу за кпји је стигап пппуоен фпрмулар гласа тајнп, пппуоени фпрмулар мпра имати изглед гласачкпг
листића кпји ће бити кпришћен на седници, мпра бити запакпван у кпверту и пресавијен такп да се не види за шта је гласанп.
Председник скупштине птвара кпверте са таквим листићима и убацује их у гласачку кутију уз записничкп кпнстатпваое
кплики брпј листића је убачен и у име кпјих лица.
Гласаое прекп пунпмпћника
Члан 47
(1) Акципнар има правп да путем пунпмпћја пвласти пдређенп лице да у оегпвп име учествује у раду скупштине, укључујући
и правп да у оегпвп име гласа (пунпмпћје за гласаое).
(2) Пунпмпћник из става 1. пвпг члана има иста права у ппгледу учешћа у раду седнице скупштине кап и акципнар кпји га је
пвластип.
(3) Акп је пунпмпћје за гласаое издатп већем брпју лица, сматраће се да је свакп пд пунпмпћника ппнапспб пвлашћен за
гласаое.
(4) Акп седници приступи више пд једнпг пунпмпћника истпг акципнара пп пснпву истих акција, Друштвп ће кап
пунпмпћника прихватити лице са најкаснијим датумпм на пунпмпћју за гласаое, а акп има више пд једнпг пунпмпћја за
гласаое кпја имају исти најкаснији датум Друштвп је пвлашћенп да кап пунпмпћника прихвати самп једнп пд тих лица.
(5) Пунпмпћје за гласаое даје се у писанпј фпрми и садржи нарпчитп:
1. име, јединствени матични брпј и пребивалиште акципнара кпји је дпмаће физичкп лице, пднпснп име, брпј паспша
или други идентификаципни брпј и пребивалиште акципнара кпји је странп физичкп лице, пднпснп ппслпвнп име,
матични брпј и седиште акципнара кпји је дпмаће правнп лице, пднпснп ппслпвнп име, брпј регистрације или други
идентификаципни брпј и седиште акципнара кпји је странп правнп лице;
2. име пунпмпћника, са свим ппдацима става 5. тачка 1. пвпг члана;
3. брпј, врсту и класу акција за кпје се пунпмпћје издаје.
(6) Акп физичкп лице даје пунпмпћје за гласаое пнп мпра бити пверенп у складу са закпнпм кпјим се уређује пвера пптписа.
(7) Пунпмпћје за гласаое мпже се дати и електрпнским путем. Оваквп пунпмпћје мпже бити датп самп са електрпнске
адресе кпја је пријављена Друштву кап адреса кпју акципнар кпристи за кпмуникацију са Друштвпм и ппд услпвпм да је
акципнар дпставип Друштву брпј мпбилнпг телефпна путем кпга се акципнар мпже кпнтактирати ради прпвере
аутентичнпсти електрпнске ппруке.
(8) Пунпмпћје кпје се даје електрпнским путем мпра бити пптписанп квалификпваним електрпнским пптписпм у складу са
закпнпм кпјим се уређује електрпнски пптпис.
(9) Пп дпбијаоу електрпнске ппруке са пунпмпћјем за гласаое један пд директпра или лице кпје генерални директпр
пвласти ппзива акципнара на брпј мпбилнпг телефпна из става 7. пвпг члана ради прпвере аутентичнпсти електрпнске
ппруке и п исхпду ппзива сачиоава службену белешку кпју дпставља председнику скупштине. Акп је брпј мпбилнпг
недпступан или се из других разлпга не мпже кпнтактирати, лице кпје је задуженп за прпверу ппкушаће да пствари кпнтакт
више пута, најмаое једнпм дневнп, све дп дана пдржаваоа седнице скупштине.
(10) Друштвп уз ппзив за седницу дпставља и пбразац пунпмпћја са пбјашоеоем какп се пунпмпћје даје. Упптреба пбрасца
није пбавезна, већ акципнар мпже дати пунпмпћје и на други пдгпварајући начин, без кпришћеоа дпстављенпг пбрасца.
(11) Акп пунпмпћје за гласаое садржи упутства или налпге за пствариваое права гласа, пунпмпћник је дужан да ппступа пп
оима, а акп пунпмпћје не садржи упутствп пунпмпћник је дужан да гласа савеснп и у најбпљем интересу акципнара. Налпзи
и упутства мпрају бити јасни и прецизни и дати пп тачкама дневнпг реда. Налпзи и упутства пбавезују пунпмпћника, али је за
скупштину и Друштвп мерпдавнп изјашоеое пунпмпћника, чак и кад је пнп у супрптнпсти са налпзима и упутствима.
(12) Акп је у пунпмпћју за гласаое наведенп да се даје за једну седницу скупштине, пнп важи и за ппнпвљену седницу.

(13) Акп у пунпмпћју за гласаое није наведенп да се даје за једну седницу скупштине, пнп важи и за све наредне седнице
скупштине дп пппзива, пднпснп дп истека перипда на кпји је датп.
(14) Пунпмпћје за гласаое није пренпсивп.
(15) Акп је пунпмпћник правнп лице, пнп правп гласа врши прекп свпг закпнскпг заступника или другпг за тп ппсебнп
пвлашћенпг лица, кпје мпже искључивп бити члан пргана тпг правнпг лица или оегпв заппслени.
(16) Акципнар мпже да измени или пппзпве пунпмпћје у свакпм тренутку дп дана пдржаваоа седнице писаним путем, ппд
услпвпм да п тпме дп дана пдржаваоа седнице пбавести пунпмпћника и друштвп.
(17) Сматра се да је пунпмпћје пппзванп акп акципнар личнп приступи седници скупштине.
Пунпмпћник
Члан 48
(1) Пунпмпћник акципнара мпже бити свакп ппслпвнп сппспбнп лице.
(2) Пунпмпћник не мпже бити лице кпје је генерални директпр или члан пдбпра директпра Друштва.
(3) Пунпмпћник акципнара не мпже бити ни лице кпје је:
1. кпнтрплни акципнар Друштва или је лице кпје је ппд кпнтрплпм кпнтрплнпг акципнара;
2. генерални директпр или члан пдбпра директпра Друштва, или лице кпје има тп свпјствп у другпм друштву кпје је
кпнтрплни акципнар друштва или у друштву кпје је ппд кпнтрплпм кпнтрплнпг акципнара;
3. заппслени у Друштву или лице кпје има тп свпјствп у другпм Друштву кпје је кпнтрплни акципнар друштва или у
друштву кпје је ппд кпнтрплпм кпнтрплнпг акципнара;
4. лице кпје се у складу са Закпнпм сматра ппвезаним лицем са физичким лицем из тач. 1-3. пвпг става; или
5. ревизпр друштва или заппслени у лицу кпје пбавља ревизију друштва, или лице кпје има тп свпјствп у другпм
друштву кпје је кпнтрплни акципнар друштва или у друштву кпје је ппд кпнтрплпм кпнтрплнпг акципнара.
(4) Одредбе става 3. тач. 1-4. пвпг члана не примеоују се на пунпмпћника кпнтрплнпг акципнара.
(5) Акп је једнп лице пвлашћенп пд стране више акципнара кап пунпмпћник за гласаое, пнп мпже вршити правп гласа
различитп за свакпг пд тих акципнара.
(6) Акп је у ппзиву за седницу акципнарима предлпженп једнп или више лица кпјима акципнари мпгу дати пунпмпћје за
гласаое, за свакп пд тих лица се у тпм ппзиву мпрају навести све чиоенице и пкплнпсти пд значаја за утврђиваое ппстпјаоа
сукпба интереса пписанпм у пвпм члану.
(7) Лица кпја су предлпжена за пунпмпћнике дужна су да пбавесте извршни и пдбпр директпра п свим чиоеницама и
пкплнпстима из става 1. пвпг члана пдмах пп сазнаоу п ппстпјаоу тих чиоеница или пкплнпсти.
Идентификација акципнара
Члан 49
(1) Акципнар-физичкп лице идентификује се приликпм приступаоа седници скупштине личнпм картпм или другпм
легитимацијпм кпја садржи слику.
(2) Пунпмпћник акципнара идентификује се пунпмпћјем кпје за акципнара кпји је физичкп лице мпра бити пверенп пд
стране пргана кпји врши пверу пптписа.
Квпрум
Члан 50

(1) Квпрум за седницу скупштине чини пбична већина пд укупнпг брпја гласпва у скупштини Друштва, а када је прпписанп да
п пдређенпм питаоу гласају самп акципнари пдређене врсте или класе акција, квпрум чини пбична већина пд укупнпг брпја
гласпва те класе акција са правпм гласа пп предметнпм питаоу.
(2) Сппствене акције без пбзира на класу, кап и акције чије је правп гласа суспендпванп, не узимају се у пбзир приликпм
утврђиваоа квпрума.
(3) У квпрум се рачунају и гласпви акципнара кпји су гласали у пдсуству или електрпнским путем.
(4) Квпрум на седници скупштине утврђује се пре ппчетка рада скупштине.
(5) Скупштина мпже пдлучивати пп предметнпм питаоу самп акп седници скупштине присуствују или су на опј
представљени акципнари кпји ппседују или представљају пптребан брпј гласпва класе акција са правпм гласа пп тпм питаоу.
Већина за пдлушиваое
Члан 51
(1) Скупштина дпнпси пдлуке пбичнпм већинпм гласпва присутних акципнара кпји имају правп гласа пп пдређенпм питаоу,
псим акп је Закпнпм или статутпм за ппједина питаоа пдређен већи брпј гласпва.
(2) О изменама и дппунама статута, пднпснп дпнпшеоу нпвпг статута, скупштина пдлучује већинпм пд укупнпг брпја гласпва
акципнара са правпм гласа.
(3) Приликпм утврђиваоа брпја гласпва присутних акципнара за пптребе утврђиваоа већине за пдлучиваое у пбзир се
узимају и гласпви акципнара кпји су гласали писаним или електрпнским путем.
Ппнпвљена седница
Члан 52
(1) Акп је седница скупштине пдлпжена збпг недпстатка квпрума, мпже бити ппнпвп сазвана са истим дневним редпм такп
да се пдржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући пд дана непдржане седнице (ппнпвљена седница).
(2) Ппзив за ппнпвљену седницу упућује се акципнарима најкасније десет дана пре дана предвиђенпг за пдржаваое
ппнпвљене седнице.
(3) Акп је дан пдржаваоа ппнпвљене седнице унапред пдређен у ппзиву за непдржану седницу, ппнпвљена седница ће
бити пдржана на тај дан.
(4) Дан из става 3. пвпг члана не мпже бити дан кпји пада раније пд псмпг ни касније пд тридесетпг дана рачунајући пд дана
непдржане седнице.
(5) Дан акципнара непдржане седнице важи и за ппнпвљену седницу.
(6) Квпрум за ппнпвљену ванредну седницу чини једна трећина пд укупнпг брпја гласпва акција са правпм гласа пп
предметнпм питаоу.
(7) Акп на ппнпвљенпј седници скупштине нема пптребнпг квпрума или се пна не пдржи у прпписанпм рпку, пдбпр
директпра је у пбавези да сазпве нпву седницу скупштине.
Већина за дпнпщеое пдлука на ппнпвљенпј седници
Члан 53
Одлуке на ппнпвљенпј седници дпнпсе се већинпм кпју чини најмаое једна четвртина пд укупнпг брпја гласпва акција са
правпм гласа пп предметнпм питаоу.
Кпмисија за гласаое

Члан 54
(1) Председник скупштине именује записничара и чланпве кпмисије за гласаое кпја се састпји пд три члана.
(2) Кпмисија за гласаое:
1. утврђује списак лица кпја учествују у раду седнице, а ппсебнп акципнара и оихпвих пунпмпћника, при чему ппсебнп
навпди кпје акципнаре ти пунпмпћници заступају, псим у случају акципнара чије акције држи кастпди банка, у свпје
име а за оихпв рачун;
2. утврђује укупан брпј гласпва и брпј гласпва свакпг пд присутних акципнара и пунпмпћника, кап и ппстпјаое квпрума
за рад скупштине;
3. утврђује ваљанпст свакпг пунпмпћја и упутства у свакпм пунпмпћју;
4. брпји гласпве;
5. утврђује и пбјављује резултате гласаоа;
6. предаје гласачке листиће извршнпм пдбпру на чуваое;
7. врши и друге ппслпве у складу са статутпм и ппслпвникпм скупштине.
(3) Кпмисија за гласаое дужна је да ппступа непристраснп и савеснп према свим акципнарима и пунпмпћницима и п свпм
раду ппднпси пптписани писани извештај.
(4) Чланпви кпмисије за гласаое не мпгу бити директпри, чланпви пдбпра директпра, кандидати за те функције, кап ни са
оима ппвезана лица.
Резултати гласаоа
Члан 55
(1) Председник скупштине је дужан да за сваку пдлуку п кпјпј су акципнари гласали утврди укупан брпј акција акципнара
кпји су учествпвали у гласаоу, прпценат пснпвнпг капитала кпји те акције представљају, укупан брпј гласпва и брпј гласпва за
и прптив те пдлуке кап и брпј гласпва акципнара кпји су се уздржали пд гласаоа.
(2) Изузетнп пд става 1. пвпг члана, председник скупштине је пвлашћен да утврди самп ппстпјаое пптребне већине за
дпнпшеое пдређене пдлуке, акп се тпме не прптиви ниједан присутни акципнар.
(3) Друштвп је у пбавези да најкасније у рпку пд три дана пд дана пдржане седнице на свпјпј интернет страници пбјави
дпнете пдлуке и резултате гласаоа пп свим тачкама дневнпг реда п кпјима су акципнари гласали.
(4) Инфпрмације из става 3. пвпг члана мпрају да буду дпступне на интернет страници друштва најмаое 30 дана.
(5) Акп Друштвп не ппступи у складу са ст. 3. и 4. пвпг члана дужнп је да свакпм акципнару на захтев дпстави инфпрмације из
става 3. пвпг члана у рпку пд псам дана пд дана пријема захтева.
Гласаое ппсебних класа акција
Члан 56
(1) Акп је пп пдређеним тачкама дневнпг реда пптребнп да гласају ппсебне класе акципнара, тп гласаое се мпже пдржати у
пквиру рада седнице скупштине или на ппсебнп сазванпј седници скупштине акципнара те класе (ппсебна седница
скупштине) акп тп захтевају акципнари ппсебне класе акција кпји представљају најмаое 10% пд укупнпг брпја гласпва акција
кпје имају правп гласа пп тпм питаоу.
(2) За сазиваое, пдржаваое, утврђиваое квпрума и учествпваое у раду у ппсебнпј седници скупштине важе пдредбе пвпг
статута п сазиваоу, пдржаваоу, утврђиваоу квпрума и учествпваоу у раду пбичне седнице скупштине.
Нашин гласаоа
Члан 57
(1) Гласаое мпже бити јавнп или тајнп. Гласаое је, пп правилу, јавнп.

(2) Скупштина мпже пдлучити да п пдређенпм питаоу гласа тајнп и када тп није предвиђенп закпнпм, пвим статутпм или
ппслпвникпм п раду скупштине.
(3) Акп актима из става 2. пвпг члана није предвиђен начин гласаоа, пдлуке се дпнпсе јавним гласаоем.
(4) У случају тајнпг гласаоа, гласачки листићи биће састављени такп да лицима кпја гласају пбезбеде јасан избпр.
(5) Кпмисија за гласаое је дужна да утврди и укупан брпј гласачких листића, кап и брпј неискпришћених и неважећих
листића.
(6) Акп гласачки листић садржи више питаоа п кпјима се гласа, непунпважнпст гласа акципнара пп једнпм питаоу не утиче
на пунпважнпст оегпвих гласпва пп другим питаоима.
Правп гласа на пснпву залпжених акција
Члан 58
Правп гласа на пснпву акција датих у залпгу има акципнар кап залпгпдавац.
Искљушеое права гласа
Члан 59
(1) Акципнар, кап и лица кпја су са оиме ппвезана, не мпгу гласати на седници на кпјпј се пдлучује п:
1. оегпвпм пслпбађаоу пд пбавеза према друштву, или п смаоеоу тих пбавеза;
2. ппкретаоу или пдустајаоу пд сппра прптив оега;
3. пдпбраваоу ппслпва у кпјима тај акципнар има лични интерес.
(2) Гласпви акципнара чије је правп гласа искљученп у складу са ставпм 1. пвпг члана не узимају се у пбзир ни приликпм
утврђиваоа квпрума.
Ступаое на снагу пдлука скупщтине
Члан 60
Одлука Скупштине ступа на снагу данпм дпнпшеоа, псим у следећим случајевима:
- акп у пдлуци није пдређен неки други датум;
- када Закпн изричитп уређује да пдлука ступа на снагу кад се региструје и пбјави, у кпм случају је дан регистрпваоа,
пднпснп оенпг пбјављиваоа, дан ступаоа на снагу.
Записник
Члан 61
(1) Свака пдлука скупштине унпси се у записник.
(2) Записничар впди записник и пдгпвпран је за уреднп сачиоаваое записника.
(3) Записничара пдређује председник скупштине, пп правилу, из реда заппслених у Друштву.
(4) Записник са седнице скупштине сачиоава се најкасније у рпку пд псам дана пд дана оенпг пдржаваоа.
(5) Записник садржи:
1. местп и дан пдржаваоа седнице;
2. име лица кпје впди записник;
3. имена чланпва кпмисије за гласаое;

4. сажети приказ расправе пп свакпј тачки дневнпг реда;
5. начин и резултат гласаоа пп свакпј тачки дневнпг реда пп кпјпј је скупштина пдлучивала са прегледпм дпнетих
пдлука;
6. пп свакпј тачки дневнпг реда п кпјпј је скупштина гласала: брпј гласпва кпји су дати, брпј важећих гласпва и брпј
гласпва "за", "прптив" и "уздржан";
7. ппстављена питаоа акципнара и дате пдгпвпре, кап и пригпвпре несагласних акципнара.
(6) Саставни деп записника чини списак лица кпја су учествпвала у раду седнице скупштине, кап и дпкази п прпписнпм
сазиваоу седнице.
(7) Записник пптписују председник скупштине, записничар и сви чланпви кпмисије за гласаое.
Генерални директпр дужан је да пбезбеди да се пптписани записник у рпку пд три дана пд истека рпка из става 4. пвпг
члана:
1. дпстави свим акципнарима или
2. пбјави на интернет страници друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајаоу пд најмаое
30 дана.
(8) Неппступаое на начин прпписан пвим чланпм нема утицаја на пунпважнпст пдлука дпнетих на седници скупштине, акп
се резултат гласаоа и садржина тих пдлука на други начин мпже утврдити.
Ппбијаое пдлука скупщтине
Члан 62
(1) Акципнари и друга лица пдређена закпнпм мпгу ппбијати пдлуке скупштине Друштва ппд услпвима и у рпкпвима
пдређеним закпнпм.
(2) Друштвп и оегпви пргани дужни су да ппступе у складу са правнпснажнпм пдлукпм суда дпнетпм у ппступку ппбијаоа
пдлуке скупштине пред судпм.
3. Редпвна седница скупштине
Сазиваое седнице и ппзив за седницу
Члан 63
(1) Редпвну седницу скупштине сазива пдбпр директпра.
(2) Ппзив за седницу упућује се најкасније 30 дана пре дана пдржаваоа седнице.
(3) Редпвнпј седници скупштине пп правилу присуствују и учествују у расправи директпри, а на ту седницу се ппзива и
ревизпр друштва.
Материјали за седницу
Члан 64
(1) Одбпр директпра је у пбавези да за седницу скупштине акципнарима стави на распплагаое следеће дпкументе и
инфпрмације:
1. финансијске извештаје, са мишљеоем ревизпра акп је ревизија финансијских извештаја пбавезна за друштвп у
складу са закпнпм кпјим се уређује рачунпвпдствп и ревизија;
2. предлпг пдлуке п расппдели дпбити, акп је пстварена;
3. текст предлпга сваке пдлуке чије се дпнпшеое предлаже, са пбразлпжеоем;
4. текст свакпг угпвпра или другпг правнпг ппсла кпји се предлаже за пдпбреое;
5. детаљан ппис свакпг питаоа кпје се предлаже за расправу, са кпментарпм или изјашоеоем пдбпра директпра;
6. извештај извршнпг пдбпра п стаоу и ппслпваоу друштва сачиоен у складу са закпнпм кпјим се уређује тржиште
капитала (гпдишои извештај п ппслпваоу), кап и кпнсплидпвани гпдишои извештај п стаоу и ппслпваоу друштва

акп је друштвп дужнп да га састави у складу са закпнпм кпјим се уређује тржиште капитала (кпнсплидпвани
гпдишои извештај п ппслпваоу);
7. извештај пдбпра директпра п ппслпваоу друштва.
(2) Материјали из става 1. тач. 1. дп 4. и тачка 6. пвпг члана претхпднп се утврђују пд стране пдбпра директпра.
(3) Акципнарима се мпгу дпставити и други дпкументи и инфпрмације за кпје пдбпр директпра сматра да су пд значаја за
рад и пдлучиваое скупштине.
Изјава п примени кпдекса кпрппративнпг управљаоа
Члан 65
Изјава п примени кпдекса кпрппративнпг управљаоа је саставни деп гпдишоег извештаја п ппслпваоу и садржи нарпчитп:
1. пбавештеое п кпдексу кпрппративнпг управљаоа кпји друштвп примеоује кап и местп на кпјем је оегпв текст јавнп
дпступан;
2. сва битна пбавештеоа п пракси кпрппративнпг управљаоа кпје друштвп спрпвпди, а ппсебнп пне кпје нису изричитп
прпписане закпнпм;
3. пдступаоа пд правила кпдекса кпрппративнпг управљаоа из тачке 1. пвпг става акп таква пдступаоа ппстпје и
пбразлпжеое за та пдступаоа.
Објављиваое гпдищоих извещтаја п ппслпваоу друщтва
Члан 66
Друштвп је пбавезнп да гпдишои извештај п ппслпваоу и кпнсплидпвани гпдишои извештај п ппслпваоу пбјави у складу са
закпнпм кпјим се уређује тржиште капитала, кап и да их региструје у складу са закпнпм п регистрацији.
Усвајаое гпдищоих финансијских извещтаја и других извещтаја
Члан 67
(1) Усвајаое гпдишоих финансијских извештаја или других извештаја не утиче на права акципнара акп се касније ппкаже да
су ти извештаји били нетачни.
(2) Дп усвајаоа гпдишоих финансијских извештаја скупштина не мпже дпнети пдлуку п расппдели дпбити, а акп ти
извештаји нису усвпјени дп истека рпка за пдржаваое редпвне седнице скупштине, пп истеку тпг рпка пдбпр директпра не
мпже дпнпсити пдлуку п расппдели међудивиденде.
4. Ванредна седница скупштине
Одржаваое седнице
Члан 68
(1) Ванредна седница скупштине пдржава се пп пптреби, кап и када је тп пдређенп закпнпм или пвим статутпм.
(2) У случају да се приликпм израде гпдишоих или других финансијских извештаја кпје друштвп израђује у складу са
закпнпм утврди да друштвп ппслује са губиткпм услед кпјег је вреднпст нетп импвине друштва ппстала маоа пд 50%
пснпвнпг капитала друштва, ванредна седница скупштине се пбавезнп сазива, а у ппзиву за ту седницу мпра бити наведен
разлпг сазиваоа те седнице, кап и предлпг дневнпг реда кпји мпра да садржи предлпг пдлуке п ликвидацији друштва,
пднпснп предлпг пдлуке п другим мерама кпје је пптребнп предузети када наступи ситуација збпг кпје је седница скупштине
и сазвана.
Сазиваое седнице
Члан 69
(1) Ванредну седницу сазива пдбпр директпра:

1) на пснпву свпје пдлуке;
2) пп захтеву акципнара кпји имају најмаое 5% пснпвнпг капитала друштва, пднпснп акципнара кпји имају најмаое 5%
акција у пквиру класе кпја има правп гласа пп тачкама дневнпг реда кпји се предлаже, псим акп је статутпм
предвиђенп ниже учешће у пснпвнпм капиталу друштва, пднпснп маои брпј акција у пквиру класе кпја има правп
гласа пп тачкама дневнпг реда кпји се предлаже.
(2) Захтев из става 1. тачка 2. пвпг члана мпра да садржи ппдатке п свакпм ппднпсипцу захтева и пбразлпжени предлпг
дневнпг реда седнице.
(3) Ппднпсипци захтева из става 1. тачка 2. пвпг члана мпгу бити акципнари кпји су тп свпјствп стекли најмаое три месеца
пре ппднпшеоа захтева и кпји тп свпјствп задрже дп дпнпшеоа пдлуке пп захтеву.
(4) У случају из става 1. тачка 2. пвпг члана, дневни ред ванредне седнице мпже бити утврђен искључивп према предлпгу
дневнпг реда из захтева, псим тачака кпје нису у делпкругу скупштине.
(5) Ванредну седницу друштва у ликвидацији сазива ликвидатпр друштва.
Ппступаое пдбпра директпра пп захтеву за сазиваое ванредне седнице
Члан 70
(1) Одбпр директпра дужан је да дпнесе пдлуку п прихватаоу или пдбијаоу сазиваоа Ванредне скупштине најкасније у рпку
пд 5 дана пд дана пријема захтева.
(2) Одбпр директпра дужан је да на адресу наведену у захтеву, најкасније у рпку пд 3 дана пд дана дпнпшеоа пдлуке,
пбавести п тпме свакп лице кпје је захтевалп сазиваое ванредне скупштине.
(3) Захтев за сазиваое Скупштине мпже бити пдбачен:
- акп не садржи предлпг дневнпг реда;
- акп није пптписан пд свих акципнара кпји су наведени кап ппднпсипци захтева;
- акп акципнари кпји су ппднели захтев не ппседују или не заступају прпписани прпценат гласпва;
- акп ниједнп пд предлпжених питаоа за дневни ред Ванредне скупштине није у делпкругу Скупштине.
Слаое ппзива за седницу
Члан 71
Ппзив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана пдржаваоа седнице.
Материјали за седницу
Члан 72
Одбпр директпра у пбавези је да за седницу скупштине припреми и акципнарима стави на распплагаое следеће дпкументе
и инфпрмације:
1. текст предлпга сваке пдлуке чије се дпнпшеое предлаже, са пбразлпжеоем;
2. текст свакпг угпвпра или другпг правнпг ппсла кпји се предлаже за пдпбреое;
3. гласачки листић;
4. детаљан ппис свакпг питаоа кпје се предлаже за расправу, са пбразлпжеоем или изјашоеоем пдбпра директпра.
5. Одбпр директпра
Састав пдбпра директпра
Члан 73
(1) Одбпр директпра има 3 члана.

(2) Чланпви пдбпра директпра су извршни и неизвршни директпри.
(3) Одбпр директпра има једнпг члана кпји је извршни директпр и истпвременп и генерални директпр Друштва.
(4) Одбпр директпра има 2 члана кпји су неизвршни директпри, пд кпјих је 1 члан и независни директпр.
(5) Неизвршни и независни директпри немају пвлашћеое да заступају Друштвп.
(6) Чланпви пдбпра директпра не мпгу бити лица за кпја је закпнпм предвиђенп да тп не мпгу бити.
(7) Независни члан пдбпра директпра је лице кпје није ппвезанп лице са неким пд псталих чланпва истпг пргана и кпје у
претхпдне две гпдине није:
1. билп извршни директпр или заппсленп у друштву, или у другпм друштву кпје је ппвезанп са друштвпм у смислу
Закпна;
2. билп власник више пд 20% пснпвнпг капитала, заппсленп или на други начин ангажпванп у другпм друштву кпје је пд
друштва пстварилп више пд 20% гпдишоег прихпда у тпм перипду;
3. примилп пд друштва, или пд лица кпја су ппвезана са друштвпм у смислу Закпна, исплате пднпснп пптраживалп пд
тих лица изнпсе чија је укупна вреднпст већа пд 20% оегпвих гпдишоих прихпда у тпм перипду;
4. билп власник више пд 20% пснпвнпг капитала друштва кпје је ппвезанп са друштвпм у смислу Закпна;
5. билп ангажпванп у вршеоу ревизије финансијских извештаја друштва.
(6) Чланпви пдбпра директпра региструју се у складу са закпнпм п регистрацији.
Именпваое и мандат шланпва пдбпра директпра
Члан 74
(1) Чланпве пдбпра директпра именује скупштина.
(2) Предлпг кандидата за члана пдбпра директпра дају:
1. пдбпр директпра;
2. акципнари кпји, у складу са закпнпм и пвим статутпм, имају правп на предлагаое дневнпг реда скупштине.
(3) Мандат члана пдбпра директпра траје четири гпдине, с тим штп мпже бити ппнпвп именпван.
(4) Акп мандат члана пдбпра директпра престане, препстали чланпви мпгу именпвати лица кпја ће вршити дужнпст члана
пдбпра директпра дпк скупштина не именује другп лице (кппптација), а најдуже дп истека мандата члана чији је мандат
престап. Одбпр директпра не мпже кппптирати више пд два члана пдбпра директпра.
Накнада за рад шланпва пдбпра директпра
Члан 75
(1) Члан пдбпра директпра има правп на накнаду за рад.
(2) Накнада за рад члана пдбпра директпра биће утврђена у зависнпсти пд резултата ппслпваоа.
(3) Накнада из став 2. пвпг члана кпригује се једнпм гпдишое, пп правилу, пдлукпм гпдишое скупштине, на предлпг пдбпра
директпра.
(4) Члан пдбпра директпра има правп на стимулацију.
(5) Скупштина мпже пдлучити да се, ппред стимулације из става 4. пвпг члана, чланпвима пдбпра директпра дпдели и
пдређен брпј акција, кпји не мпже бити већи пд закпнпм предвиђенпг максимума за пве намене, кап и да им се пмпгући да
пткупе пдређени брпј акција друштва прп-рата. За вреднпст дпдељених, пднпснп пткупљених акција Друштвп увећава свпј
пснпвни капитал.
Престанак мандата и разрещеое шланпва пдбпра директпра

Члан 76
(1) Скупштина мпже да разреши члана пдбпра директпра без навпђеоа разлпга.
(2) Члан пдбпра директпра мпже у свакп време да дâ пставку. Оставка се ппднпси у писанпм пблику.
(3) Оставка прпизвпди правнп дејствп нареднпг дана пд дана ппднпшеоа, акп у сампј пдлуци није пдређен неки други датум
пд када пставка прпизвпди дејствп.
(4) Мандат директпра престаје и у другим случајевима предвиђеним закпнпм.
Надлежнпст пдбпра директпра
Члан 77
(1) Одбпр директпра:
1) утврђује ппслпвну стратегију и ппслпвне циљеве друштва;
2) впди ппслпве друштва и пдређује унутрашоу прганизацију друштва;
3) врши унутрашои надзпр над ппслпваоем друштва;
4) устанпвљава рачунпвпдствене пплитике друштва и пплитике управљаоа ризицима;
5) пдгпвара за тачнпст ппслпвних коига друштва;
6) пдгпвара за тачнпст финансијских извештаја друштва;
7) даје и пппзива прпкуру;
8) сазива седнице скупштине и утврђује предлпг дневнпг реда са предлпзима пдлука;
9) издаје пдпбрене акције, акп је на тп пвлашћен статутпм или пдлукпм скупштине;
10) утврђује емисипну цену акција и других хартија пд вреднпсти;
11) утврђује тржишну вреднпст акција;
12) дпнпси пдлуку п стицаоу сппствених акција;
13) израчунава изнпсе дивиденди кпји у складу са Закпнпм, статутпм и пдлукпм скупштине припадају ппјединим
класама акципнара, пдређује дан и ппступак оихпве исплате, а пдређује и начин оихпве исплате у пквиру
пвлашћеоа кпја су му дата статутпм или пдлукпм скупштине;
14) дпнпси пдлуку п расппдели међудивиденди акципнарима, у случају када је на тп пвлашћен закпнпм;
15) предлаже скупштини пплитику накнада директпра, акп није утврђена статутпм, и предлаже угпвпре п раду, пднпснп
угпвпре п ангажпваоу директпра пп другпм пснпву;
16) извршава пдлуке скупштине;
17) врши друге ппслпве и дпнпси пдлуке у складу са Закпнпм, статутпм и пдлукама скупштине.
(2) Питаоа из надлежнпсти пдбпра директпра:
1. не мпгу се пренети на извршне директпре друштва;
2. мпгу се пдлукпм скупштине пренети у надлежнпст скупштине.
Обавеза извещтаваоа
Члан 78
Одбпр директпра на редпвнпј седници скупштине ппднпси извештаје п:
1. рачунпвпдственпј пракси и пракси финансијскпг извештаваоа друштва и оегпвих ппвезаних друштава, акп ппстпје;
2. усклађенпсти ппслпваоа друштва са закпнпм и другим прпписима;
3. квалификпванпсти и независнпсти ревизпра друштва у пднпсу на друштвп, акп су финансијски извештаји друштва
били предмет ревизије;
4. угпвприма закљученим између друштва и директпра, кап и са лицима кпја су са оима ппвезана у смислу Закпна.
Председник пдбпра директпра
Члан 79
(1) Одбпр директпра бира једнпг пд неизвршних директпра за председника.

(2) Председник пдбпра директпра сазива и председава седницама пдбпра, предлаже дневни ред и пдгпвпран је за впђеое
записника са седница пдбпра.
(3) У случају пдсутнпсти председника пдбпра, сваки пд чланпва пдбпра директпра мпже сазвати седницу пдбпра, а већинпм
гласпва присутних чланпва бира се један пд чланпва за председавајућег на ппчетку седнице.
Седнице пдбпра директпра
Члан 80
(1) Одбпр директпра пдржава најмаое четири седнице гпдишое.
(2) Акп председник пдбпра директпра не сазпве седницу пдбпра на писани захтев билп кпг члана пдбпра директпра такп да
та седница буде пдржана у рпку пд 30 дана пд дана ппднпшеоа тпг захтева, седницу мпже сазвати и тај члан уз навпђеое
разлпга за сазиваое седнице и предлпг дневнпг реда.
Сазиваое седнице пдбпра директпра
Члан 81
(1) Писани ппзив за седницу пдбпра директпра са навпђеоем дневнпг реда и материјалима за седницу дпставља се свим
чланпвима најкасније псам дана пре дана седнице, псим акп се сви чланпви не сагласе другачије.
(2) Одлуке дпнете на седници пдбпра директпра кпја није сазвана у складу са закпнпм, статутпм или ппслпвникпм пдбпра
директпра нису пунпважне, псим акп се сви чланпви пдбпра не сагласе другачије.
Квпрум за пдржаваое и нашин пдржаваоа седница пдбпра директпра
Члан 82
(1) Квпрум за рад седнице пдбпра директпра јесте већина пд укупнпг брпја чланпва.
(2) Седнице пдбпра директпра мпгу се пдржати и писаним или електрпнским путем, телефпнпм, телеграфпм, телефакспм
или упптребпм других средстава аудип-визуелне кпмуникације, ппд услпвпм да се тпме не прптиви ниједан члан у писанпј
фпрми.
(3) Одсутни чланпви мпгу гласати и писаним путем, када се за пптребе квпрума сматра да су присуствпвали седници.
Присуствп других лица седницама пдбпра директпра
Члан 83
(1) Седницама пдбпра директпра псим чланпва мпгу присуствпвати и чланпви кпмисија пдбпра директпра, акп су на
дневнпм реду питаоа из надлежнпсти пдређене кпмисије.
(2) Седници пдбпра директпра на кпјпј се расправља п финансијским извештајима друштва пбавезнп присуствује ревизпр
друштва.
(3) Седницама пдбпра директпра мпгу, пп ппзиву председника пдбпра директпра, присуствпвати и друга стручна лица акп су
пптребна за расправљаое пп ппјединим питаоима на дневнпм реду.
Одлушиваое на седницама пдбпра директпра
Члан 84
(1) Одбпр директпра пдлуке дпнпси већинпм гласпва присутних чланпва.
(2) Акп су гласпви чланпва при пдлучиваоу једнакп ппдељени, сматра се да пдлука за кпју се гласалп није дпнета.
Записник са седнице пдбпра директпра

Члан 85
(1) На седницама пдбпра директпра впди се записник, кпји садржи нарпчитп местп и време пдржаваоа седнице, дневни
ред, списак присутних и пдсутних чланпва, битан садржај расправе пп свакпм питаоу дневнпг реда, резултат гласаоа и
дпнете пдлуке, кап и евентуална издвпјена мишљеоа ппјединих чланпва. Впђеое записника пбезбеђује председник пдбпра
директпра.
(2) Записник пптписује председник пдбпра, пднпснп члан кпји је у оегпвпм пдсуству председавап седницпм.
(3) Председник пдбпра директпра дужан је да записник са седнице дпстави свим чланпвима у рпку пд псам дана пд дана
пдржане седнице.
(4) Неппступаое пп пдредбама пвпг члана п впђеоу, пптписиваоу и дпстављаоу записника са седница пдбпра директпра не
утиче на пунпважнпст дпнетих пдлука.
Кпмисије пдбпра директпра
Члан 86
(1) Одбпр директпра мпже пбразпвати кпмисије кпје му ппмажу у раду, а нарпчитп ради припремаоа пдлука кпје дпнпси,
пднпснп надзпра над спрпвпђеоем пдређених пдлука или ради пбављаоа пдређених стручних ппслпва за пптребе пдбпра
директпра.
(2) Чланпви кпмисија мпгу бити директпри и друга физичка лица кпја имају пдгпварајућа знаоа и радна искуства пд значаја
за рад кпмисије.
(3) Кпмисије не мпгу пдлучивати п питаоима из надлежнпсти пдбпра директпра.
(4) Кпмисије су дужне да п свпм раду редпвнп извештавају пдбпр директпра, у складу са пдлукпм п оихпвпм пбразпваоу.
Обавезне кпмисије
Члан 87
(1) Одбпр директпра пбразује кпмисију за ревизију.
(2) Ппред кпмисије из става 1. пвпг члана пдбпр директпра мпже пбразпвати и:
1. кпмисију за именпваоа;
2. кпмисију за накнаде;
3. друге кпмисије у складу са пптребама друштва.
(1) Акп нису пбразпване кпмисије из става 2. пвпг члана, пдбпр директпра пбавља ппслпве из надлежнпсти пвих кпмисија.
Састав кпмисија пдбпра директпра
Члан 88
(1) Кпмисије пдбпра директпра имају најмаое три члана, а један пд тих чланпва увек мпра бити независни директпр.
(2) У пдлучиваоу п пбразпваоу кпмисија кпје фпрмира пдбпр директпра не учествују извршни директпри, кпји не мпгу ни
предлагати чланпве тих кпмисија.
(3) Изузетнп пд става 2. пвпг члана, у кпмисији за ревизију, кпмисији за именпваоа и кпмисији за накнаде већину чланпва
мпрају чинити неизвршни директпри.
(4) Председник кпмисије за ревизију мпра бити независни директпр.

(5) Најмаое један члан кпмисије за ревизију мпра бити лице кпје је пвлашћени ревизпр у складу са закпнпм кпјим се уређује
рачунпвпдствп и ревизија или кпје има пдгпварајућа знаоа и раднп искуствп у пбласти финансија и рачунпвпдства, а кпје је
независнп пд друштва.
(6) Лице кпје је заппсленп или на други начин ангажпванп у правнпм лицу кпје врши ревизију финансијских извештаја
друштва не мпже бити члан кпмисије за ревизију.
(6) Акп ниједан пд неизвршних директпра Друштва не испуоава услпве из става 5. пвпг члана, члана кпмисије за ревизију
кпји испуоава услпве из тпг става бира скупштина.
Кпмисија за ревизију
Члан 89
(1) Кпмисија за ревизију:
1. припрема, предлаже и прпверава спрпвпђеое рачунпвпдствених пплитика и пплитика управљаоа ризицима;
2. даје предлпг пдбпру директпра за именпваое и разрешеое лица надлежних за пбављаое функције унутрашоег
надзпра у друштву;
3. врши надзпр над радпм унутрашоег надзпра у друштву;
4. испитује примену рачунпвпдствених стандарда у припреми финансијских извештаја и пцеоује садржину
финансијских извештаја;
5. испитује испуоенпст услпва за израду кпнсплидпваних финансијских извештаја Друштва;
6. спрпвпди ппступак избпра ревизпра друштва и предлаже кандидата за ревизпра друштва, са мишљеоем п оегпвпј
стручнпсти и независнпсти у пднпсу на друштвп;
7. даје мишљеое п предлпгу угпвпра са ревизпрпм друштва и у случају пптребе даје пбразлпжени предлпг за птказ
угпвпра са ревизпрпм друштва;
8. врши надзпр над ппступкпм ревизије, укључујући и пдређиваое кључних питаоа кпја треба да буду предмет
ревизије и прпверу независнпсти и пбјективнпсти ревизпра;
9. пбавља и друге ппслпве из дпмена ревизије кпје јпј ппвери пдбпр директпра.
(2) Кпмисија за ревизију саставља и пдбпру директпра ппднпси извештаје п питаоима из става 1. пвпг члана најмаое
једанпут гпдишое, псим акп пдбпр директпра не пдлучи да се сви или ппједини извештаји састављају и ппднпсе у краћим
временским интервалима.
Нашин рада кпмисија пдбпра директпра
Члан 90
(1) Кпмисије пдбпра директпра дпнпсе пдлуке већинпм гласпва пд укупнпг брпја чланпва.
(2) У случају једнаке ппделе гласпва, сматра се да предлпг за кпји се гласалп није усвпјен.
(3) Самп чланпви кпмисије мпгу присуствпвати седницама кпмисије, кап и стручна лица кпја су једнпгласнп ппзвана пд
стране чланпва кпмисије да присуствују ппјединпј седници акп је оихпвп присуствп пптребнп за расправљаое ппјединих
тачака дневнпг реда.
Одгпвпрнпст шланпва пдбпра директпра
Члан 91
(1) Члан пдбпра директпра пдгпвара Друштву за штету кпју му прпузрпкује кршеоем пдредаба закпна, статута или пдлуке
скупштине.
(2) Изузетнп, члан пдбпра директпра неће бити пдгпвпран за штету акп је ппступап у складу са пдлукпм скупштине за кпју
није знап да се оенпм применпм мпже нанети штета друштву или је пправданп сматрап да скупштина зна за наступаое
штете и да тп прихвата.
(3) Акп штета из става 1. пвпг члана настане кап ппследица пдлуке пдбпра директпра, за штету пдгпварају и сви чланпви кпји
су за ту пдлуку гласали.

(4) У случају из става 3. пвпг члана, члан кпји је бип уздржан пд гласаоа сматра се да је гласап за ту пдлуку у ппгледу
ппстпјаоа пдгпвпрнпсти за штету.
(5) У случају из става 4. пвпг члана, акп члан пдбпра директпра није бип присутан на седници пдбпра на кпјпј је пдлука
дпнета, нити је за оу гласап на други начин, сматра се да је гласап за ту пдлуку у ппгледу ппстпјаоа пдгпвпрнпсти за штету
акп се тпј пдлуци није писаним путем успрптивип у рпку пд псам дана пп сазнаоу за оенп дпнпшеое.
(6) Друштвп се не мпже пдрећи захтева за накнаду штете, псим у складу са пдлукпм скупштине кпја се дпнпси
трпчетвртинскпм већинпм гласпва присутних акципнара, али се та пдлука не мпже дпнети акп јпј се успрптиве акципнари
кпји ппседују или представљају најмаое 10% пснпвнпг капитала друштва.
Извещтаји изврщнпг директпра
Члан 92
(1) Извршни директпр је дужан да писаним путем извештава пдбпр директпра п:
1) планиранпј ппслпвнпј пплитици и другим начелним питаоима кпја се пднпсе на ппстпјеће и будуће впђеое ппслпва,
кап и п пдступаоима пд ппстпјећих планпва и прпјекција уз навпђеое разлпга за тп, најмаое једанпут гпдишое,
псим акп прпмеоене пкплнпсти не налажу ванредни извештај;
2) рентабилнпсти ппслпваоа друштва, за седницу пдбпра директпра на кпјпј се расправља п финансијским извештајима
друштва;
3) ппслпваоу, прихпдима и финансијскпм стаоу друштва, на кварталнпм нивпу;
4) ппслпвима и ппслпвним дпгађајима кпји су у тпку или су пчекивани, а кпји би мпгли бити пд већег значаја за
ппслпваое и ликвиднпст друштва, кап и на рентабилнпст оегпвпг ппслпваоа, увек када такве пкплнпсти наступе
или се пчекује да ће наступити;
5) другим питаоима у вези са оихпвим радпм за кпја је пдбпр директпра или билп кпји директпр захтевап ппсебне
извештаје.
(2) Извештаји из става 1. пвпг члана пбухватају и кпнтрплисана друштва, акп ппстпје.
(3) Председник пдбпра директпра дужан је да препстале директпре пбавести п примљеним или траженим извештајима
извршних директпра пдмах када тп буде практичнп мпгуће, а најкасније на првпј нареднпј седници пдбпра директпра.
(4) Сваки директпр има правп увида у дпстављене извештаје из става 1. пвпг члана, кап и правп на примерак извештаја акп
пдбпр директпра није другачије пдлучип.
(5) Одбпр директпра мпже пдлучити да се ппједини извештаји дпставе и кпмисијама пдбпра директпра, акп директпри
пцене да је тп пптребнп за оихпв рад.
Генерални директпр
Члан 93
(1) Скупштина именује извршнпг директпра пвлашћенпг за заступаое друштва кпји је истпвременп и генерални директпр
друштва.
(2) Генерални директпр прганизује ппслпваое друштва.
Услпви за именпваое генералнпг директпра
Члан 94
За генералнпг директпра мпже бити именпванп лице са Виспкпм стручнпм спремпм правне, екпнпмске, ппљппривредне
или техничке струке, кпје има најмаое 5(пет) гпдина раднпг искуства, пд чега најмаое 3 (три) гпдине на ппслпвима
рукпвпдипца.

Овлащћеоа генералнпг директпра

Члан 95
(1) Генерални директпр заступа и представља друштвп.
(2) Генерални директпр сампсталнп пдлучује п предузимаоу правних ппслпва без пграничеоа.
(3) Генерални директпр региструје се у складу са закпнпм п регистрацији.
Мандат генералнпг директпра
Члан 96
(1) Мандат генералнпг директпра престаје истекпм перипда на кпји је изабран.
(2) Акп генерални директпр у тпку трајаоа мандата престане да испуоава услпве да буде генерални директпр друштва,
скупштина ће га разрешити пве функције.
(3) Скупштина мпже разрешити генералнпг директпра и без навпђеоа разлпга за разрешеое.
Оставка генералнпг директпра
Члан 97
(1) Генерални директпр мпже у свакп дпба Скупштини дати пставку писаним путем.
(2) Оставка прпизвпди дејствп данпм пдлуке Скуштине, псим акп у пдлуци није наведен неки каснији датум.
(3) Генерални директпр кпји је дап пставку, у пбавези је да настави да предузима ппслпве кпји не трпе пдлагаое дп
именпваоа нпвпг генералнпг директпра али не дуже пд 30 дана пд дана регистрације те пставке у складу са закпнпм п
регистрацији.
6. Унутрашои надзпр
Ревизпр
Члан 98
(1) Друштвп има ревизпра.
(2) Ревизпр је у раднпм пднпсу у Друштву.
(3) Ревизпра именује пдбпр директпра на предлпг кпмисије за ревизију.
(4) Ревизпр мпже бити самп лице кпје испуоава услпве за интернпг ревизпра, у складу са закпнпм кпјим се уређује
рачунпвпдствп и ревизија.
Ппслпви ревизпра
Члан 99
(1) Ревизпр врши ппслпве финансијске, пднпснп рачунпвпдствене кпнтрпле, а нарпчитп:
1. кпнтрплу усклађенпсти ппслпваоа друштва са рачунпвпдственим и другим српдним прпписима и актима друштва;
2. надзпр над спрпвпђеоем рачунпвпдствених пплитика и финансијским извештаваоем;
3. прпверу спрпвпђеоа пплитика управљаоа ризицима;
4. праћеое усклађенпсти прганизације и делпваоа друштва са кпдекспм кпрппративнпг управљаоа;
5. вреднпваое пплитика и прпцеса у друштву, кап и предлагаое оихпвпг унапређеоа.
(2) Ревизпр је дужан да п спрпведенпм надзпру ппслпваоа редпвнп извештава кпмисију за ревизију.

IX ПОСЛОВНА ТАЈНА
Одређеое ппслпвне тајне
Члан 100
(1) Ппд ппслпвнпм тајнпм се ппдразумевају исправе и ппдаци утврђени пдлукпм Скупштине кап ппслпвна тајна чије би
саппштаваое непвлашћенпм лицу билп прптивнп ппслпваоу Друштва и кпје би штетилп оегпвим интересима или
ппслпвнпм угледу.
(2) О пдлуци из става 1. пвпг члана се пбавештавају чланпви Друштва, чланпви пргана Друштва и заппслени и друга лица кпја
су, у складу са закпнпм дужна да чувају ппслпвну тајну.
(3) Обавеза чуваоа ппслпвне тајне важи и ппсле престанка пдређенпг статуса у Друштву, а најдуже за пет гпдина пд дана
престанка.
Ппвреда дужнпсти шуваоа ппслпвне тајне
Члан 101
(1) Ппвреда дужнпсти ппслпвне тајне пд стране члана Друштва је пснпв за оегпвп искључеое.
(2) Акп заппслени или члан пргана Друштва кпји је на пснпву пвпг свпјства заппслен у Друштву прекрши забрану пдаваоа
ппслпвне тајне чини тешку ппвреду радне дужнпсти, за кпју се мпже изрећи мера престанка раднпг пднпса.
Накнада щтете збпр ппвреде дужнпсти шуваоа ппслпвне тајне
Члан 102
(1) Генерални директпр ппкреће ппступак за накнаду штете прптив лица кпје је ппвредилп дужнпст чуваоа ппслпвне тајне.
(2) Одбпр директпра пдлучује п пслпбпђеоу пд пбавезе накнаде штете из става 1. пвпг члана или п умаоеоу пбавезе.
X АКТИ ДРУШТВА
Чуваое аката и дпкумената
Члан 103
(1) Друштвп чува следеће акте и дпкумента:
1. пснивачки акт;
2. решеое п регистрацији псниваоа друштва;
3. ппште акте друштва;
4. записнике са седница скупштине и пдлуке скупштине;
5. акт п пбразпваоу свакпг пгранка или другпг прганизаципнпг дела друштва;
6. дпкумента кпја дпказују свпјину и друга импвинска права друштва;
7. записнике са седница пдбпра директпра;
8. евиденцију п адресама директпра и чланпва пдбпра директпра;
9. евиденцију п адресама чланпва друштва;
10. угпвпре кпје су директпри, чланпви пдбпра директпра и чланпви друштва, или са оима ппвезана лица, закључили
са друштвпм.
(2) Друштвп чува дпкумента и акте из става 1. пвпг члана у свпм седишту.
(3) Дпкумента и акте из става 1. тач. 1. дп 7. и 10. пвпг члана друштвп чува трајнп, а пстала дпкумента и акте из става 1. пвпг
члана најмаое пет гпдина, накпн чега се чувају у складу са прпписима п архивскпј грађи.
Правп на инфпрмисаое и приступ актима и дпкументима друщтва

Члан 104
(1) Генерални директпр је дужан да без пдлагаоа пбавести свакпг члана друштва п релевантним чиоеницама везаним за
ппслпваое друштва или за пствариваое права чланпва друштва, акп би збпг оихпвпг неппзнаваоа члан мпгап да претрпи
штету.
(2) Сваки члан друштва дужан је да без пдлагаоа пбавести генералнпг директпра п чиоеницама везаним за Друштвп, акп би
збпг оихпвпг неппзнаваоа Друштвп или чланпви Друштва мпгли да претрпе штету.
(3) Лица из ст. 1. и 2. пвпг члана пдгпварају друштву пднпснп чланпвима друштва за штету кпја настане услед неппступаоа пп
пдредбама ст. 1. и 2. пвпг члана.
(4) Сваки члан друштва има правп да му генерални директпр на оегпв писани захтев и п оегпвпм трпшку без пдлагаоа, а
најкасније у рпку пд псам дана пд дана пријема захтева, дпстави кппију сваке дпнете пдлуке скупштине.
(5) Генерални директпр је дужан да свакпм члану друштва, кап и ранијем члану друштва за перипд у кпјем је бип члан
друштва, пмпгући увид у дпкументе, финансијске извештаје Друштва, кап и друга дпкумента везана за ппслпваое Друштва
или за пствариваое права чланпва Друштва, за кпје члан има правп да тражи да му се пмпгући увид, ради вршеоа увида и
кппираоа п свпм трпшку, на оегпв писани захтев, тпкпм раднпг времена у рпку пд 30 дана пд дана пријема захтева.
Ускраћиваое права на приступ актима и изврщеое судске пдлуке п пмпгућаваоу приступа
Члан 105
(1) Друштвп мпже да ускрати приступ актима и дпкументацији самп из разлпга предвиђених закпнпм.
(2) О пдбијаоу права на приступ, генерални директпр дпнпси решеое у рпку пд три дана пд дана пријема захтева. Решеое
мпра бити пбразлпженп.
(3) Генерални директпр извршава пдлуку суда кпјпм се налаже Друштву да пмпгући увид у акте или дпкументацију Друштва.
Надлежнпст за дпнпщеое аката
Члан 106
(1) Акп закпнпм или пвим статутпм није другачије предвиђенп, ппште акте Друштва дпнпси пдбпр директпра.
(2) Акп закпнпм или пвим статутпм није другачије предвиђенп, ппјединачне акте Друштва дпнпси генерални директпр.
Опщти и ппјединашни акти друщтва
Члан 107
(1) Општи акти Друштва су акти кпји садрже нпрме кпје се пднпсе на унапред непдређена лица, предвиђаоем критеријума
за примену нпрме, кап штп су: статут, ппјединачни кплективни угпвпр, правилници, пдлуке и други ппшти акти.
(2) Статут је пснпвни ппшти акт Друштва.
(3) Општи и ппјединачни акти Друштва мпрају бити у сагласнпсти са Статутпм.
Ступаое ппщтих аката на снагу
Члан 108
Општи акти Друштва ступају на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли у седишту Друштва.
XI ПРЕСТАНАК ДРУШТВА
Члан 109

Друштвп престаје из разлпга и на начин предвиђен закпнпм.
XII ПОСТУПАК ИЗМЕНЕ СТАТУТА
Предлпг за прпмену статута
Члан 110
(1) Скупштина пдлучује п измени статута на предлпг пдбпра директпра.
(2) Уз предлпг за прпмену статута дпставља се и писанп пбразлпжеое предлпжених мера, изјава пдбпра директпра да ће
измене бити упућене Скупштини, кап и пбавештеое несагласних акципнара на накнаду вреднпсти свпјих акција у складу са
Закпнпм.
Прешищћени текст статута
Члан 111
Генерални директпр израђује и пбјављује пречишћени текст статута у рпку пд 15 дана пд дана ступаоа на снагу измена и
дппуна.
Регистрација прпмена статута и других ппщтих аката
Члан 112
Прпмена статута, кап и других аката за кпје је тп закпнпм прпписанп, региструје се у складу са закпнпм п регистрацији.
XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Усклађиваое са статутпм
Члан 113
Надлежни пргани Друштва ће у рпку пд 60 дана пд ступаоа на снагу дпнети или изменити ппште акте у складу са пвим
статутпм, кап и фпрмирати пргане Друштва кпји нису били предвиђени претхпдним статутпм.
Ступаое на снагу и престанак важеоа
Члан 114
(1) Ступаоем на снагу пвпг статута престаје да важи статутарна пдлука бр. С-2-IV/06 od 13.3.2006. гпдине.
(2) Статут ступа на снагу данпм дпнпшеоа и пбјављиваоа на пгласнпј табли Друштва.
(3) Статут је истакнут на пгласнпј табли Друштва дана 28.6.2012. гпдине.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
__________________________

