
 

 

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 

АКЦИОНАРА 
 

 

Лично име пуномоћника    Срђан Раковић 

Број пуномоћи УП-44-17/17 од 18.12.2017. године 

 

 

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА 

 

Емитент „Жељезнице РС“ а.д. Добој 

Број скупштине 16. ванредна 

Термин и мјесто одржавања 29.12.2017. године у објекту жељезничке станице 

Бања Лука, Ул. ''Проте Николе Костића'' бб - сала 

Секције СТД Бања Лука, са почетком рада у 11,00 

часова 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ 

 

Укупно акција са правом гласа 50.000 

Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа) 40.390 

% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа 80,78 

 

 

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 

 

1. Имeнoвaњe Рaдних тиjeлa: зaписничaрa, oвjeривaчa зaписникa и Кoмисиje зa глaсaњe; 

2. Усвajaњe Зaписникa o рaду и oдлучивaњу сa 32. (тридeсeт другe) рeдoвнe - гoдишњe сjeдницe 

Скупштинe aкциoнaрa; 

3. Рaзмaтрaњe и усвajaњe извjeштaja o рaду Oдбoрa зa рeвизиjу „Жeљeзницa РС“ a.д. Дoбoj зa 2016. 

гoдину; 

4. Рaзмaтрaњe и усвajaњe извjeштaja o рaду Нaдзoрнoг oдбoрa „Жeљeзницa РС“ a.д. Дoбoj зa 2016. 

гoдину; 

5. Рaзмaтрaњe и усвajaњe извjeштaja нeзaвиснoг рeвизoрa, рeвизoрa "GRANT THORNTON" д.o.o. 

Бaњaлукa, o рeвизиjи финaнсиjских извjeштaja „Жeљeзницa РС“ a.д. Дoбoj зa 2016. гoдину; 

6. Рaзмaтрaњe и усвajaњe Aкциoнoг плaнa aктивнoсти, мjeрa и рaдњи нa рeaлизaциjи прeпoрукa пo 

извjeштajу нeзaвиснoг рeвизoрa, "GRANT THORNTON" д.o.o. Бaњaлукa, o рeвизиjи финaнсиjских 

извjeштaja „Жeљeзницa РС“ a.д. Дoбoj зa 2016. гoдину; 

7. Рaзмaтрaњe и усвajaњe кoригoвaних финaнсиjских извjeштaja „Жeљeзницa РС“ a.д. Дoбoj зa 

2015. гoдину; 

8. Рaзмaтрaњe и усвajaњe финaнсиjских извjeштaja „Жeљeзницa РС“ a.д. Дoбoj зa 2016. гoдину; 

9. Дoнoшeњe Oдлукe o пoкрићу губиткa; 

10. Рaзмaтрaњe и усвajaњe извjeштaja o пoслoвaњу „Жeљeзницa РС“ a.д. Дoбoj зa 2016. гoдину сa 

изjaвoм o усклaђeнoсти oргaнизaциje и дjeлoвaњa сa стaндaрдимa кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa; 

11. Дoнoшeњe Oдлукe o I (првoj) измjeни Oдлукe o oснивaњу Пoслoвнe jeдиницe "Жeљeзнички 

сaoбрaћaj" Брчкo дистрикт; 

12. Дoнoшeњe Oдлукe o усвajaњу Плaнa пoслoвaњa „Жeљeзницa РС“ a.д. Дoбoj зa пeриoд 2018 - 2020 

гoдинa. 

 

 



 

 

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА  

 

АД 1. 

Пуномоћник гласао: ЗА 

Статус приједлога: Усвојен 

Образложење: Није било примједби на предложене кандидате. 

 

АД 2.  

Пуномоћник гласао: ЗА 

Статус приједлога: Усвојен 

Образложење: Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био 

ток сједнице. 

 

АД 3. 

Пуномоћник гласао: ЗА 

Статус приједлога: Усвојен  

Образложење: - 

 

АД 4. 

Пуномоћник гласао: ЗА 

Статус приједлога: Усвојен  

Образложење: - 

 

АД 5. 

Пуномоћник гласао: ЗА 

Статус приједлога: Усвојен 

Образложење: Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење са резервом  

независног ревизора је јасно исказано и образложено. 

 

АД 6. 

Пуномоћник гласао: ЗА 

Статус приједлога: Усвојен 

Образложење: Предметним планом су јасно дефинисане активности, надлежности 

и рокови за отклањање недостатака у ФИ на које је указао ревизор. 

 

АД 7. 

Пуномоћник гласао: ЗА 

Статус приједлога: Усвојен 

Образложење: Ради о исправци погрешног књижења из претходног периода. 

 

АД 8. 

Пуномоћник гласао: ЗА 

Статус приједлога: Усвојен 

Образложење: Предузеће је донијело акциони план, којим су предвиђене корекције 

ФИ у дијелу гдје је ревизор указао на неправилности 

 

 

 



 

 

АД 9. 

Пуномоћник гласао: ЗА 

Статус приједлога: Усвојен 

Образложење: Не постоји начин за распоређивање насталог губитка, те исти остаје 

непокривен до момента реструктуирања пословања Предузећа. 

 

АД 10. 

Пуномоћник гласао: ЗА 

Статус приједлога: Усвојен 

Образложење: Иако Предузеће остварује значајне губитке у пословању, за разлику 

од претходног периода, интензивно се ради на процесу 

реструктуирања и стварање основа за позитивно пословање. 

 

АД 11. 

Пуномоћник гласао: ЗА 

Статус приједлога: Усвојен 

Образложење: Приједлог одлуке је формалног карактера. 

 

АД 12. 

Пуномоћник гласао: ЗА 

Статус приједлога: Усвојен 

Образложење: Предметним планом је предвиђено постепено повећање обима 

пословања Друштва, те на крају и излазак из зоне неативносг 

пословања и постављање  основа за дугорочнију пословну 

стабилност Друштва. 
 

5. НАПОМЕНА: 

 

Током скупштине акционара кворум је утврђиван три пута. На почетку сједнице утврђено је 

присуство 40.390 односно 80,78 % акција. Након уводног дијела и поздравне ријечи акционар Томо 

Панчић је напустио сједницу скупштине акционара те је поново Комисија утврдила присуство 40.335 

односно 80,67 % акција.  Приликом расправе на тачки 9. дневног реда акционар Ранко Сладојевић је 

напустио сједницу скупштине акционара, а Комисија је утврдила присуство 40.329 или 80,65 % 

акција.   

 

У Бањој Луци, 

Дана 29.12.2017. године 

  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА: 

 

                         Срђан Раковић,  с.р. 

 


