
АД „Новосадски сајам“ Нови Сад 

Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 

Матични број: 08044473 

Делатност: 8230 – организовање састанака и сајмова 

 

 

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број 31/2011) и члана 

2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима 

достављају информације Комисији, број 2/0-01-83/2-12, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА 

ПРИРЕЂИВАЊЕ САЈМОВА И ИЗЛОЖБИ НОВОСАДСКИ САЈАМ НОВИ САД објављује следеће: 

 

Обавештење 

о редовној седници Скупштине акционара 

АД „Новосадски сајам“ Нови Сад 

 

Редовна седница Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, заказана за 30.06.2014. 

године (понедељак), са почетком у 10,00  часова, у Великој Конгресној сали Мастер Центра – АД 

„Новосадски сајам“ Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, је прекинута због неусаглашеног остваривања 

права гласа представника друштвеног капитала у Скупштини акционара АД „Новосадски сајам“ 

Нови Сад. 

 

Након отварања седнице и верификације присутних утврђено је да су седници присуствовали 

акционари, представници акционара и представници друштвеног капитала који представљају укупно 

592.949 акција са правом гласа, односно 76,8048% гласова акционара са правом гласа, у односу на 

укупан број акција са правом гласа. Седници су присуствовала оба представника друштвеног 

капитала, именована решењима Владе Републике Србије, који у Скупштини акционара АД 

„Новосадски сајам“ Нови Сад представљају 328.764 гласова, односно 42,58485% гласова акционара 

са правом гласа. Предложени дневни ред, одређен одлуком Надзорног одбора АД „Новосадски 

сајам“ о сазивању седнице Скупштине акционара, од 29.05.2014. године, усвојен је у целости 

једногласно са 592.949 гласова “за”, односно са 100% гласова присутних акционара. Приликом 

изјашњавања присутних акционара о наредној тачки дневног реда, „Разматрање и усвајање предлога 

одлуке о усвајању појединачних и консолидованих финансијских извештаја за 2013. годину, са 

мишљењем овлашћеног ревизора и годишњег извештаја о пословању“, констатовано је да су два 

представника друштвеног капитала гласала различито, односно да је дошло до неусаглашеног 

остваривања права гласа представника друштвеног капитала, након чега је председник Скупштине 

акционара закључио да не постоје услови да се седница настави. 

 
У складу са чланом 352. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011), 

редовна седница Скупштине акционара ће бити поново сазвана тако да се одржи најкасније 30, а 

најраније 15 дана рачунајући од дана прекинуте седнице (поновљена седница). Од надлежних 

државних институција ће бити затражено мишљење о начину на који именовани представници 

друштвеног капитала остварују право гласа у Скупштини акционара АД „Новосадски сајам“ Нови 

Сад, а позив за поновљену седницу биће упућен акционарима најкасније десет дана пре дана 

предвиђеног за одржавање поновљене седнице. 

 

 

У Новом Саду, 02.07.2014. године 

 

Доц. др Драган Лукач 

Генерални директор 

АД „Новосадски сајам“ Нови Сад 


