
На основу члана 337, 335, 371 – 374 и 441. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник
РС„ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), чл. 53, 83.
и  86.  Статута  Акционарског  друштва  за  пољопривредну  производњу  „Митросрем“
Сремска Митровица, на IV//2023  седници  Надзорног одбора „Митросрем“ ад Сремска
Митровица, одржаној дана 17.03.2023. године, под дел.бр. 407/1, донета је следећа:

                          
О Д Л У К А

1. Усваја се предлог допуне дневног реда за ванредну седницу Скупштине акционара
Акционарског  друштва  за  пољопривредну  производњу  МИТРОСРЕМ  Сремска
Митровица  за  28.03.2023. године,  тако  да  се  дневном  реду  утврђеном  на  седници
Надзорног одбора од 03.03.2023. године додаје нова тачка 3. дневног реда која гласи: 

“3.Доношење Одлуке о политици накнада директорима и члановима Надзорног одбора
Акционарског  друштва  за  пољопривредну  производњу  МИТРОСРЕМ  Сремска
Митровица.”

тако да досадашња тачка 3. дневног реда постаје тачка 4. дневног реда, а досадашња тачка
4.  постаје  тачка  5.  дневног  реда,  тако  да  дневни  ред  ванредне  седнице  Скупштине
акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска
Митровица заказане за 28.03.2023. године сада гласи:

"1.Доношење  Одлуке  о  избору  председника  Скупштине  „МИТРОСРЕМ“  ад  Сремска
Митровица.
2.Доношење Одлуке о именовању записничара и комисије за гласање. 
3.Доношење Одлуке  о  политици накнада  директорима  и  члановима  Надзорног  одбора
Акционарског  друштва  за  пољопривредну  производњу  МИТРОСРЕМ  Сремска
Митровица.
4.Доношење Одлуке о утврђивању висине накнаде председнику и  члановима Надзорног
одбора.
5.Разно.”

2. Усваја  се  предлог  текста  одлуке  под  тачком  3.  дневног  реда  ванредне  седнице
Скупштине  акционара  Акционарског  друштва  за  пољопривредну  производњу
МИТРОСРЕМ Сремска Митровица заказане за 28.03.2023. године, тако да гласи:



Тачка 3.

ОДЛУКА

Усваја се Политика накнада  директорима и члановима Надзорног одбора Акционарског
друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица.

Политика накнада директорима и члановима Надзорног одбора Акционарског друштва за
пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица прилог је и саставни део
ове Одлуке.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

                                                                                   
                                                                                     Председник Надзорног одбора
                                                                                   
                                                                                  

                                                                                             др  Милан Стевовић
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