На основу члана 441. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник РС” бр. 36/2011,
99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и чл.83. и 86. Статута Акционарског
друштва за пољопривредну производњу „Митросрем“ Сремска Митровица, на седници
Надзорног одбора „Митросрем“ ад Сремска Митровица одржаној дана 04.09.2020. године,
једногласно је донета следећа :
ОДЛУКА
Усваја се предлог одлука за ванредну седницу Скупштине акционара Акционарског друштва за
пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица за 29.09.2020. године, са
предлогом одлука како следи:
Тачка 1.
ОДЛУКА
Председник скупштине је Владимир Ћеклић, овлашћени представник Дирекције за управљање
одузетом имовином који представља 4.084.215 акција, односно 65,837906 % акција у односу на
укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.
Председник скупштине је лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова
обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.
Тачка 2.
ОДЛУКА
За записничара именује се:
1.Татјана Тадић Жутић
За чланове Комисије за гласање именују се :

1.Љиља Радовановић
2.Гордана Живановић
3.Душанка Чорбић
Тачка 3.
ОДЛУКА
FINEXPERTIZA d.o.o. Београд, Нушићева 15/III обављаће ревизију:
-Финансијских извештаја Митросрем ад, Сремска Митровица за 2020. годину (велико
правно лице)
-Консолидованих финансијских извештаја за матично друштво Митросрем ад, Сремска
Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба Радинци доо, Велики Радинци за 2020.
годину.
Ревизор означен у претходном ставу Oдлуке дужан је да, у складу са Законским
прописима и стандардима ревизијe, обави стручно, непристрасно, истинито и објективно све
истраживачке, аналитичкe, закључне и извештајне радње ревизије рачунодовствених извештаја,
стање имовине, капитала, извора средстава, oбавеза и потраживања, као и исказаних резултата
пословања и да сачини извештај o извршеној ревизији.
Овлашћује се Генерални директор да закључи Уговор o ревизији за 2020. годину, са
овлашћеним ревизором из става 1. ове Одлуке.
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