
 

Образац МУО 
 

На основу члана 40. Закона о презимању акционарских друштава ("Службени гласник РС", бр. 

46/06) и члана 23. Правилника о садржини и форми понуде за преузимање ("Службени гласник РС", 

бр. 53/06) Управни одбор ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ФОНДА ЗА ЖИТА а.д. Београд 

ОБЈАВЉУЈЕ 
МИШЉЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОНУДОМ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ  

АКЦИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ФОНДА ЗА ЖИТА а.д. Београд 
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Навести издвојено мишљење појединог члана Управног одбора са образложењем
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       Upravni odbor:  

Vukosav Saković, predsednik s.r. 

                              Radmilo Simić, član s.r. 

      Julijana Mitrović, član s.r. 

Beograd,13.12.2011.     Radonjić Radica, član s.r. 

Nikola Savović, ćlan s.r. 

                                                 
 

 

Nije bilo izdvojenih mišljenja članova Upravnog odbora. 

 

Подаци о евентуалним преговорима 

понуђача (и лица која са њим 

заједнички делују) и чланова управног 

одобора у вези понуде за преузимање 

акција и навести исход тих преговора 

Nije bilo pregovora sa ponuđačem. Ponuđač je 

istovremeno i predsednik Upravnog odbora. 

Подаци о евентуалним уговорима или 

споразумима понуђача (и лица која са 

њим заједнички делују) и чланова 

управног одобора, који се односе на 

исплате накнада и/или друге 

погодности чланова управног одбора 

због превременог разрешења услед 

преузимања контроле над управљањем 

друштвом или који се односе на даље 

обављање послова тих чланова 

Ne postoje Ugovori ni sporazumi  između ponuđača  (i 

lica koja sa njim zajednički deluju) i članova Upravnog 

odbora .  

Ако су у понуди за преузимање 

акција наведени нетачни подаци, 

навести тачну садржину података 

U ponudi nisu navedeni  netačni podaci.  

Мишљење о плановима понуђача о 

будућем пословању, делатности 

циљног друштва и места њеног  

обављања 

Upravni  odbor podržava planove ponuđača o budućem 

poslovanju, delatnosti  i mestu njenog  obavljanja. 

Мишљење о понуђеној цени акција 
Ponuđena cena odgovara poslovnim rezultatima 

društva  i  tržišnim uslovima. 

Мишљење о могућим последицама 

намере понуђача у вези запослених и 

управе, укључујући и материјалне 

промене у условима запошљавања 

Namere ponuđača u vezi zaposlenih i uprave, 

uključujući  i materijalne  promene u uslovima  

zapošljavanja će imati pozitivne posledica na 

poslovanje društva. 

СТАВ УПРАВНОГ ОДБОРА ДА ЛИ 

ПОДРЖАВА ИЛИ НЕ ПОНУДУ ЗА 

ПРЕУЗИМАЊЕ 
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UPRAVNI ODBOR PODRŽAVA PONUDU ZA 

PREUZIMANJE 

 


