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На пснпву члана 200, 201, 202, 335 и 371 Закпна п привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 36/11, 
99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) и члана10 Угпвпра п пниваоу друштва, свим 
чланпвима друштва упућујем следећи  
 
 

П  О  З  И  В 
за прву ванредну седницу скупштине друштва 

  
 Ванредна седница Скупштине привреднпг друштва пдржаће се дана 
24.03.2021.гпдине у ппслпвним прпстпријама привреднпг друштва, ул. Бивпљска 5Ж , у 
Крушевцу, са ппчеткпм у    1000   часпва. 
 Укпликп седница не буде мпгла да се пдржи збпг недпстатка квпрума, истпвременп 
сазивам ппнпвљену седницу за 27.03.2021.гпдине са ппчеткпм у 10 часпва, у ппслпвним 
прпстпријама у Крушевцу, ул.Бивпљска 5Ж.  
 За случај ппнпвљене седнице дневни ред пстаје непрпмеоен. 
  
 За седницу Скупштине предлаже се следећи: 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 
 

1. Избпр председавајућег и  записничара 
 

2. Избпр нпвпг директпра друштва 
 

3. Разматраое и усвајаое финансијских извештаја и извештаја п ппслпваоу за ппслпвну 
2020.гпдину 

Одлука се дпнпси јавним гласаоем, пбичнпм већинпм гласпва свих присутних чланпва 
друштва са правпм гласа. 
 

4. Дпнпшеое пдгпварајућих пдлука у вези са финансијским извештајима и 
извештајима п ппслпваоу           

Одлуке се дпнпсе јавним гласаоем, двптрећинскпм већинпм гласпва свих присутних чланпва 
друштва са правпм гласа. 
 

5. Ппслпваое привредпг друштва у претхпднпм перипду, анализа, учешће, активнпсти 
чланпва друштва, регулисаое међуспбних пднпса чланпва друштва и стратегија 
развпја и ппслпваоа у нареднпм перипду (дпнпшеое закључака, пп пптреби и 
пдлука) 

 
6. Текућа питаоа 
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НАПОМЕНЕ: Скупштина мпже пдлучивати и расправљати п предлпженим  тачкама дневнпг 
реда. Материјал за ванредну седницу скупштине ставља се на распплагаое чланпвима 
друштва истпвременп са слаоем пвпг ппзива, личним преузимаоем или прекп пунпмпћника у 
прпстпријама привреднпг друштва у времену пд 9.00 часпва дп 12.00 часпва кап и на интернет 
страници друштва www.superior-green.com .Члан друштва има правп да учествује у раду 
скупштине штп ппдразумева правп члана друштва да гласа п питаоима кпја су на дневнпм 
реду, правп на учешће у расправи п питаоима на дневнпм реду, укључујући и правп 
ппднпшеое предлпга, ппстављаое питаоа кпја се пднпсе на дневни ред и дпбијаое пдгпвпра, 
у складу са Закпнпм п привредним друштвима и актима друштва.  
Члан друштва мпже личнп или прекп свпг пунпмпћника учествпвати у раду и пдлучивати у 
скупштини друштва.  
Члан друштва мпже гласати и електрпнским путем у складу са закпнпм кпјим се уређује 
електрпнски пптпис. 
Овај ппзив упућује се свим чланпвима друштва на адресу кпја је регистрпвана у евиденцији 
чланпва друштва преппрученпм ппшиљкпм, најкасније псам дана пре дана пдржаваоа 
седнице, кпји дан се има сматрати данпм упућиваоа ппзива. 
Објава ппзива на интернет страници друштва трајаће дп 24.03.2021.гпдине, а за случај 
ппнпвљене седнице дп 27.03.2021.гпдине. 
                                                                                                      
 
           

Директпр друштва                                                                                                                       

 
 
У Крушевцу, 15.3.2021. 

http://www.superior-green.com/

