ТОПЛАНА а.д. ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: 020-1496-12/15
Дана:23.06.2015. године

На основу члана 265. став 2. Закона о привредним друштвима РС („Службени
гласник Републике Српске", број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 12.
Статута "Топлана" а.д. Приједор – пречишћени текст, број: 020-4476-12/13 од
04.11.2013. године, Скупштина акционара „Топлана“ а.д. Приједор, на
седамнаестој Годишњој Скупштини одржаној дана 23.06.2015. године, доноси
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Статута
"Топлана" а.д. Приједор
Члан 1.
У Статуту Акционарског друштва "Топлана" а.д. Приједор -пречишћени текст,
број број: 020-4476-12/13 од 04.11.2013. године, мијења се члан 5. став (1) и
нови текст гласи:
„ (1) Дјелатности Предузећа уписане су у регистру надлежног суда сагласно
класификацији дјелатности утврђеној важећим прописима и исте јесу како слиједи:
Сјеча дрвета

- 02.20


прикупљање и производња дрвета за потребе производње енергије,



прикупљање и производња шумских отпадака, насталих од рушења
дрвћа, за потребе производње енергије,
производња иверја и дрвених остатака,


-

35.11
35.12
35.13
35.14

- 35.30

производња електричне енергије,
пренос електричне енергије,
дистрибуција електричне енергије,
снабдјевање и трговина електичном енергијом,
производња и снабдјевање паром и климатизација,



производња, прикупљање и дистрибуција паре и топле воде за
гријање,погонске и друге намјене,



изградња, доградња, одржавање објеката и постројења од
производних погона предузећа до потрошача за властите потребе,



извођење, изградња, доградња и одржавање инсталација централног
гријања код потрошача,



сервисирање и ремонт пумпи за трећа лица,



вршење надзора над извођењем радова изградње централног
гријања,

-

обрада и одлагање неопасног материјала

38.21


одлагање неопасног отпада спаљивањем, сагоријевањем или
неком другом методом, у којој је резултат, или није производња
електричне
биогас,

енергије или паре, ђубриво (компост), замјенско гориво,

пепео или неки други облик нуспроизвода за даљу

употребу,
-

43.11

уклањање објеката,

-

43.12

припремни радови на градилишту,

-

43.21

електроинсталациони радови,

-

43.22

увођење инсталација водовода, канализација, гаса и
инсталација за гријање и климатизацију,

-

43.29

остали грађевински инсталациони радови,

-

43.99

остале специјализоване грађевинске дјелатности, д.н.,

-

46.71

трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и
сличним производима,

-

46.73

трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном
опремом,

-

46.74

трговина на велико робом од метала, инсталационим
материјалом, уређајима и опремом за водовод и гријање,

-

46.90

неспецијализована трговина на велико,

-

47.52

трговина на мало робом од метала, бојама и стаклом у
специјализованим продавницама,

-

49.41

друмски превоз робе,

-

56.29

остале дјелатности припреме и послуживања (достава) хране

-

69.20

рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске
дјелатности; дјелатности савјетовања који се односе на порез,

-

71.12

инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко
савјетовање,

-

82.19

фотокопирање, припрема докумената и остале
специјализоване канцеларијске помоћне дјелатности,

-

82.99

остале пословне, помоћне, услужне дјелатности , д.н.
Члан 2.

Задужују се стручне службе друштва да изврше регистрацију допуне
дјелатности код Окружног привредног суда у Бања Луци.
Члан 3.
Измјене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана од дана објаљивања у
Службеном Гласнику Града Приједора, а након претходно прибављене
сагласности Градонечелника Града Приједора.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
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