
 



DNEVNI  RED  

             1 Usvajanje zapisnika sa sedme redovne sednice Skupštine akcionara broj 1247 od          
       22.06.2012.godine. 
             2.Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora u periodu od 22.06.2012.  godine .do   
       14.05.2013.godine. 
             3.Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja  društva za 2012.godinu. 
             4.Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora  u vezi finansijskih izveštaja              
     društva za 2012.god. 
             5.Donošenje odluke o raspodeli dobiti društva za 2012.godinu. 
             6.Donošenje odluke o izboru revizora društva za 2013.godinu. 
 
 
 RAD PO PRVOJ TAČKI DNEVNOG REDA: 
 
 Predsednik Skupštine upoznao je prisutne sa zapisnikom sa sedme redovne sednice Skupštine 
akcionara A.D. „Betonjerka“ Čačak broj 1247 od 22.06.2012. godine kao i sa odlukama koje su 
donete na navedenoj sednici. 
 Predsednik Skupštine akcionara je upoznao prisutne akcionare sa tekstualnim delom Odluke 
koju treba doneti. 
 Po iznošenju predloga odluke,niko od akcionara se nije javio za diskusiju po ovoj tački 
dnevnog reda. 
 Pošto drugih predloga nije bilo akcionari su pristupili javnom glasanju. 
 Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji učestvuju u glasanju je 30063 ,što 
predstavlja 83,62680 % vrednosti kapitala i ukupnog broja glasova. 
 „ZA“ je glasalo 29957 glasova, „PROTIV“106 glasova,“UZDRŽANIH“ nije bilo,pa je 
Skupština glasovima od 83,62680 % ukupnog broja glasova donela sledeću: 

 
O D L U K U 

1. Usvaja se zapisnik sa sedme redovne sednice Skupštine akcionara  A.D. „Betonjerka“ 
Čačak broj 1247 od 22.06.2012. godine  bez primedbi u celosti. 

 
 RAD PO DRUGOJ TAČKI DNEVNOG REDA: 

 G-din Adžemović Zoran,predsednik Odbora direktora upoznao je prisutne sa Izveštajem o 
radu Odbora direktora u periodu od 22.06.2012.godine do 14.05.2013. godine, ističući da je Odbor 
direktora  održao tri sednice i doneo niz odluka u interesu društva. 
 Zatim je  predsednik Odbora direktora ukratko upoznao prisutne sa odlukama koje su donete 
na tri održane sednice Odbora direktora  u periodu od 22.06.2012. godine do 14.05.2013. godine. 
 Odbor direktora je odluke donosio u skladu sa Zakonom, interesima i potrebama društva.  
 Predsednik Skupštine akcionara je upoznao prisutne akcionare sa tekstualnim delom Odluke 
koju treba doneti. 
 Po iznošenju predloga odluke,niko od akcionara se nije javio za diskusiju po ovoj tački 
dnevnog reda. 
 Pošto drugih predloga nije bilo akcionari su pristupili javnom glasanju. 
 Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji učestvuju u glasanju je 30063 ,što 
predstavlja 83,62680 % vrednosti kapitala i ukupnog broja glasova. 



 
 „ZA“ je glasalo 29957 glasova, „PROTIV“106 glasova,“UZDRŽANIH“ nije bilo,pa je 
Skupština glasovima od 83,62680 % ukupnog broja glasova donela sledeću: 
 

O D L U K U 
1. Usvaja se izveštaj o radu Odbora direktora A.D. „Betonjerka“ Čačak u periodu od 

22.06.2012.godine  do 14.05.2013. godine u istovetnom tekstu koji je dat u prilogu 
ove Odluke. 

 
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 RAD PO TREĆOJ TAČKI TAČKI DNEVNOG REDA: 
 
 G-ña Radmila Pantović je upoznala prisutne akcionare sa finansijskim izveštajem društva za 
2012. godinu i u kratkim crtama  objasnila  finansijsko poslovanje društva za 2012. godinu, ističući 
da je društvo u 2012. godini  ostvarilo neto dobit  u iznosu od 823.780,29 dinara. 
 Predsednik Skupštine akcionara je upoznao prisutne akcionare sa tekstualnim delom Odluke 
koju treba doneti. 
 Po iznošenju predloga odluke,niko od akcionara se nije javio za diskusiju po ovoj tački 
dnevnog reda. 
 Pošto drugih predloga nije bilo akcionari su pristupili javnom glasanju. 
 Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji učestvuju u glasanju je 30063 ,što 
predstavlja 83,62680 % vrednosti kapitala i ukupnog broja glasova. 
 
 „ZA“ je glasalo 29957 glasova, „PROTIV“ 106 glasova,“UZDRŽANIH“ nije bilo,pa je 
Skupština glasovima od 83,62680 % ukupnog broja glasova donela sledeću: 
 

 
O D L U K U  

1. Usvajaju se finansijski izveštaji društva za 2012. godinu u istovetnom tekstu koji je 
dat u prilogu ove Odluke. 

 
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 RAD PO ČETVRTOJ TAČKI DNEVNOG REDA: 
 
 G-ña Radmila Pantović upoznala je prisutne akcionare sa Izveštajem revizora društva 
Preduzeća za reviziju „CONFIDA FINODIT“iz Beograda  koje je obavilo reviziju finansijskih 
izveštaja A.D. „Betonjerka“ za 2012. godinu.  
 Predsednik Skupštine akcionara je upoznao prisutne akcionare sa tekstualnim delom Odluke 
koju treba doneti. 
 Po iznošenju predloga odluke,niko od akcionara se nije javio za diskusiju po ovoj tački 
dnevnog reda. 
 Pošto drugih predloga nije bilo akcionari su pristupili javnom glasanju. 
 Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji učestvuju u glasanju je 30063 ,što 
predstavlja 83,62680 % vrednosti kapitala i ukupnog broja glasova. 



 
 „ZA“ je glasalo 29957 glasova, „PROTIV“ 106 glasova,“UZDRŽANIH“ nije bilo,pa je 
Skupština glasovima od 83,62680 % ukupnog broja glasova donela sledeću: 
 

O D L U K U  
 1.Usvaja se izveštaj revizora Preduzeća za reviziju  „CONFIDA FINODIT“D.O.O. iz    
    Beograda u  vezi finansijskih izveštaja društva za 2012. godinu u istovetnom tekstu koji je 
   dat u prilogu ove Odluke. 
 
 2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 RAD PO PETOJ TAČKI DNEVNOG REDA: 
 
 G-ña Radmila Pantović upoznala je prisutne da je društvo u 2012. godini poslovalo pozitivno 
i da je ostvarilo neto dobit u iznosu od 823.780,29 dinara. 
 Skupština akcionara treba da donese odluku o raspodeli dobiti. 
 Predsednik Skupštine akcionara je upoznao prisutne akcionare sa tekstualnim delom Odluke 
koju treba doneti. 
 Po iznošenju predloga odluke,niko od akcionara se nije javio za diskusiju po ovoj tački 
dnevnog reda. 
 Pošto drugih predloga nije bilo akcionari su pristupili javnom glasanju. 
 Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji učestvuju u glasanju je 30063 ,što 
predstavlja 83,62680 % vrednosti kapitala i ukupnog broja glasova. 
 
ZA“ je glasalo 29957 glasova, „PROTIV“ 106 glasova,“UZDRŽANIH“ nije bilo,pa je Skupština 
glasovima od 83,62680 % ukupnog broja glasova donela sledeću: 
 

O D L U K U  
1. A.D.“Betonjerka“- Čačak je prema finansijskim izveštajima društva za 2012.godinu i 

izveštaja revizora Preduzeća za reviziju „Confida Finodit“ iz Beograda,broj 48 od 
08.04.2013.godine o reviziji finansijskih izveštaja društva za 2012.godinu ostvarila 
neto dobit u iznosu od 823.780,29 dinara. 

2. Neto dobit društva za 2012.godinu u iznosu od 823.780,29 dinara ostaje 
nerasporeñena. 

       3.  Ova  odluka stupa na snagu danom donošenja. 
     
 RAD PO ŠESTOJ TAČKI DNEVNOG REDA: 
 
 Predsednik Skupštine upoznao je prisutne akcionare da Akcionarsko društvo po Zakonu o 
privrednim društvima  mora da ima revizora.  
 Odbor direktora je  na trećoj  sednici predložio za revizora društva za 2012.godinu   
Preduzeće za reviziju „CONFIDA – FINODIT“ D.O.O. BEOGRAD, Ulica Imotska br. 1. iz razloga. 



 


