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Акционарско  друштво  за  пољопривредну  производњу  “Митросрем”  Сремска  Митровица  са
седиштем  у  Сремској  Митровици,  Трг  Светог  Димитрија  бб  (матични  број  08014205,  ПИБ
100793137), са претежном делатношћу 0111 гајење жита (осим пиринча) легуминоза и уљарица,
објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

 ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА “МИТРОСРЕМ” ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ванредна седница  скупштине  акционара  Акционарског  друштва  за  пољопривредну
производњу “Митросрем” Сремска Митровица, са седиштем у Сремској Митровици, Трг Светог
Димитрија  бб,  одржана  је  дана  28.03.2023.  године  у  11,00  часова  у  просторијама  Друштва  у
Сремској Митровици,  Трг Светог Димитрија бб.

Утврђено  је  да  су  испуњени  услови  за  пуноважан  рад  ванредне  седнице  скупштине
акционара и именована три члана комисије за гласање.

На седници скупштине донете су следеће одлуке:
1.Одлука о избору председника Скупштине „МИТРОСРЕМ“ ад Сремска Митровица.
2.Одлука о именовању записничара и комисије за гласање. 
3.Одлука о политици накнада директорима и члановима Надзорног одбора Акционарског друштва
за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица.
4.Одлука о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.

Одлука о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад Сремска Митровица донета је са
4.480.863 акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних. 

Одлука о именовању записничара и комисије за гласање донета је са 4.480.863 акција што
чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних.  

Одлука  о  политици  накнада  директорима  и  члановима  Надзорног  одбора  Акционарског
друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица  донета је са 4.480.863
акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних.  

Одлука о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора донета је
са 4.480.863 акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних. 



Увид  у  донете  одлуке  и  записник  може  се  извршити  у  седишту  Друштва,  Трг  Светог
Димитрија бб, Сремска Митровица,  као и на интернет страници Друштва www.mitrosremad.rs  .

                                           За: Митросрем ад Сремска Митровица
                                                                                                                         Генерални директор

                                                                                                           
                                                                                                                      дипл.инг. Ненад Булић

http://www.mitrosremad.rs/



