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01/1 br.745/09 
 
Na osnovu člana 137. a u vezi člana 136. Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 
04/2‐690/09, u daljem tekstu: Pravila), Direktor Beogradske berze a.d. Beograd, dana 25.03.2009. 
godine, donosi 
 

REŠENJE 
o prestanku privremene obustave trgovanja  

i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca 
 

 
I  Prestaje privremena obustava trgovanja akcijama,  Izdavaoca „MLIN A.D. BELA CRKVA”  (u 

daljem tekstu Izdavalac) 
‐  CFI kod: ESVUFR 
‐  ISIN broj: RSMLBCE90180 

 
II  Tgovanje akcijama  Izdavaoca  iz  tačke  I ovog Rešenja, organizuje se počev od 26.03.2009. 

godine. 
 
III    Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja. 
   
         Ovo Rešenje objavljuje se na internet stranici Berze. 
 

Protiv ovog Rešenja može se izjaviti žalba Upravnom odboru Berze u roku od osam dana od 
dana prijema ovog Rešenja, a žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Trgovanje akcijama Izdavaoca organizovano je u skladu sa Odlukom Direktora Berze o uključivanju 
akcija  Izdavaoca  na  slobodno  berzansko  tržište  (broj:  01/1‐  1611,  od  1.9.2004.  godine).  U 
međuvremenu, Izdavalac je dostavio Berzi Zahtev za uključenje na vanberzansko tržište 220 hartija 
od vrednosti II emisije, sa istim CFI kodom: ESVUFR i istim ISIN brojem: RSMLBCE90180, te preko 
korporativnog agenta dostavio Prospekt u  čijim  je napomenama  je navedeno da pravosnažnom 
presudom Trgovinskog suda u Pančevu poništena odluka Skupštine Izdavaoca u vezi sa obaveznom 
dokapitalizacijom,  na  osnovu  koje  je  Skupština  akcionara  Izdavaoca  poništila  odluku  o 
dokapitalizaciji, koja još uvek nije sprovedena u Centralnom registru. Istovremeno, uvidom u javno 
objavljene podatke Centralnog  registra hartija od vrednosti, utvrđeno  je da postoji nesaglasnost 
podataka  o  broju  (količini)  akcija  Izdavaoca  upisanih  u  Centralnom  registru  (3.561  komada)  sa 
podacima o broju  akcija  Izdavaoca prema dokumentaciji  koju  je  izdavalac dostavio Berzi  (3.341 
komad) a u okolnostima poništene dokapitalizacije u količini od 220 komada akcija  Izdavaoca. S 
tim u vezi kako je članom 136. stav 3 tačka 4. Pravila poslovanja Berze, predviđeno kao osnov za 
privremenu obustavu trgovanja na Berzi i utvrđivanje neusaglašenosti u podacima i dokumentaciji 
dostavljenoj  Berzi  sa  podacima  iz  Centralnog  registra  hartija  od  vrednosti,  a  koji  obuhvataju  i 
podatke  o  broju  (količini)  izdatih  hartija  od  vrednosti,  Rešenjem  Direktora  Berze  (broj  01/1‐
2939/08, od 25.9.2008. godine), privremeno  je obustavljeno  trgovanje predmetnim akcijama do 
usaglašavanja podataka o broju akcija u Centralnom registru hartija od vrednosti sa podacima koje 
poseduje  Berza,  te  dostavljanja  Berzi  dokumentacije  saglasno  izvršenim  usaglašavanjima,  a 
najduže šest meseci od dana donošenja predmetnog Rešenja.  
 
 
 



Beogradska berza a.d. Beograd 

 

 
Kako u  vremenu privremene obustave  trgovanja  akcijama  Izdavaoca,  shodno napomeni datoj u 
napred navedenom Prospektu, nije    izvršen upis smanjenja broja akcija  Izdavaoca u Centralnom 
registru  hartija  od  vrednosti  (u  kome  je  i  dalje    registrovana  količina  od  3.561  komada  akcija 
Izdavaoca),  a  imajući u  vidu protek maksimalnog  zakonskog  roka  trajanja  privremene obustave 
trgovanja, Berza je pozvala Izdavaoca da dostavi dokumentaciju iz koje se mogu sagledati okolnosti 
relevantne za odlučivanje o prestanku privremene obustave trgovanja.  
 
Postupajući  po  zahtevu  Berze,  Izdavalac  je  dostavio  Berzi  kopije  pravosnažne  i  izvršne  presude 
Trgovinskog  suda  u  Pančevu  broj  P.br.  189/07  od  03.10.2007.  godine,  te  odluke  Skupštine 
Izdavaoca broj 01‐41/2008 od 10.03.2008. godine, kao i obaveštenje Centralnog registra hartija od 
vrednosti broj 01 br. 684 od 04.04.2008. godine, u vezi sa nalogom za sprovodjenje datih promena. 
 
Uvidom u sadržinu dostavljene dokumentacije konstatovano je da napred navedena napomena u 
prethodno dostavljenom  Prospektu, ne sadrži u celosti navode  izreke presude Trgovinskog suda u 
Pančevu, kojom  je obuhvaćen  i nalog  Izdavaocu da od  tužioca primi  iznos od 110.000 dinara na 
ime  izvršenja  obaveze  iz dokapitalizacije  te da  joj nakon  sprovedenog  postupka  izda potvrdu o 
vlasništvu  nad  110  akcija.  Takodje,  utvrdjeno  je  i  da  sadržina  predmetne  skupštinske  odluke 
Izdavaoca, ne sadrži navode koji se odnose na sprovodjenje ovog dela  izreke presude.  Imajući u 
vidu navedeno,  konstatovano  je  i  da  je nejasno da  li  je u  konkretnom  slučaju  reč o  smanjanju 
kapitala (poništaju 220 akcija iz dokapitalizacije) ili njihovom prerasporedjivanju u skladu sa drugim 
delom navoda izreka predmetne presude Trgovinskog suda u Pančevu.  
 
Shodno  navedenom,  a  imajući  u  vidu  da  gore  iznete  informacije  mogu  biti  od  značaja  za 
investiciono odlučivanje, Berza  je ukazala  Izdavaocu na potrebu da  investicionu  javnost detaljno 
informiše  o  sadržaju  izreke  predmetne  presude  Trgovinskog  suda  u  Pančevu  i Odluci  skupštine 
Izdavaoca,  te  drugim  relevantnim  informacijama  koje  se  odnose  na  otvorena  pitanja  statusa 
sporne  dokapitalizacije.  Istovremeno,  Izdavaocu  je  upućen  poziv  da  shodno  Rešenju  Berze  o 
privremenoj  obustavi  trgovanja  akcijama  Izdavaoca,  dostavi  Berzi  dokumentaciju,  uključujući  i 
inoviran Prospekt, u skladu sa utvrdjenim faktičkim stanjem u vezi sa kapitalom Izdavaoca. 
 
Izdavalac  je dana 25.03.2009. godine dostavio Berzi  inovirani Prospekt  sa podacima o ukupnom 
broju izdatih akcija upisanih u Centralnom registru hartija od vrednosti, te napomenama u kojima 
su pored ostalog, u  tačkama 1.  i 2, u celosti citirani  izreka Presude Trgovinskog suda u Pančevu 
broj  189/07  i  Odluka  skupštine  Izdavaoca  broj  01‐41/2008  od  10.03.08.  Saglasno  navedenom, 
konstatovano je da je izvršeno usaglašavanje podataka o akcijama dostavljenih Berzi sa podacima 
objavljenim  u  Centralnom  registru,  te  da  je  Izdavalac  putem  inoviranog  Prospekta  učinio 
dostupnim investicionoj javnosti informacije od značaja za sagledavanje visine i strukture kapitala 
Izdavaoca.  Imajući u vidu navedeno, konstatovano  je da su se stekli uslovi za nastavak trgovanja 
akcijama Izdavaoca, te je odlučeno kao u dispozitivu. 

 
                                                 BEOGRADSKA BERZA 

Gordana Dostanić, direktor 
Dostaviti:  
‐ Izdavaocu   
‐ Komisiji za hartije od vrednosti 


