
 
 

 
                                                         

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011.) и Правилником Комисије за 
хартије од вредности о форми, минималном садржају информација које треба укључити у проспект и основни проспект и 
оглашавању у вези са проспектом („Службени гласник РС“ бр. 89/2011) и Упутством о начину на који јавна друштва и 
поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији,  Ратар а.д. Панчево, Жарка Зрењанина 76, Панчево, 
МБ 08006059,  објављује Годишњи документ о објављеним информацијама у претходних 12 месеци: 
 
 

Редни 
број Датум објаве 

 
Документ / информација Место објаве информације Интернет страница 

 
1. 

20.05.2019. 

 
 
Годишњи документ о објављеним 
информацијама 

 
Београдска берза 
Комисија за ХOВ 
Интернет страница друштва 

 

 
www.belex.rs 
www.sec.gov.rs 
www.ratar.net 

 

2. 
28.05.2019.   
 
31.05.2019. 

Позив за редовну скупштину 
акционара 

 
Београдска берза 
Комисија за ХOВ 
Интернет страница друштва 
АПР 

 

 
www.belex.rs 
www.sec.gov.rs 
www.ratar.net 
www.apr.gov.rs 

 

3. 29.05.2019  Измена Статута АПР 
 
www.apr.gov.rs 
 

4. 28.06.2019. Извештај о битном догађају  
 
Интернет страница друштва 
 

 
www.ratar.net 
 

5. 28.06.2019 

 
Записник о са седнице скупштине 
акционара 

 
АПР 
Интернет страница друштва 
 

 
www.apr.gov.rs 
www.ratar.net 
 

 
 
6. 

01.07.2019 
 

Извештај са одржане скупштине 
акционара 
Одлука о усвајању годишњег 
извештаја 2018 
Одлука о покрићу губитка и 
расподели нераспоређене добити 
 

Београдска берза 
Комисија за ХOВ 
Интернет страница друштва 
 

www.belex.rs 
www.sec.gov.rs 
www.ratar.net 

7. 

 
 
 
 
01.07.2019 

 
Одлука избор преседника и чл. 
Комисије 
Одлука о усвајању извештаја са 
предходне седнице 
Одлука о разматрању и усвајању 
свих одлука одбора директора 
Одлука о избору ревизора 
 

 
 
 
 
Интернет страница друштва 
 
 

 
 
 
 
www.ratar.net 
 
 

8. 23.06.2020 
Сазивање скупштине акционара – 
Ратара а.д. Панчево 

Београдска берза 
Комисија за ХOВ 
Интернет страница друштва 
АПР 

 
www.belex.rs 
www.sec.gov.rs 
www.ratar.net 
www.apr.gov.rs 
 

9. 03.07.2020. Годишњи извештај за 2019. годину 

 
Београдска берза 
Комисија за ХOВ 
Интернет страница друштва 
 

 
www.belex.rs 
www.sec.gov.rs 
www.ratar.net 
 

    



Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је у службеним просторијама у седишту издаваоца, на 
интернет страници  „Ратар“ а.д. Панчево (www.ratar.net), интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs) , интернет 
страници Комисије за хартије од вредности (www.sec.gov.rs ) . 
Напомена: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним информацијама могу бити застареле.  
        
       
 
Панчево,     07.07.2020.   
 
                                                                                                _____________________________ 
                                                                                                    „Ратар“ а.д.  
                                                                                               Гордана Савковић, генерални директор      
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