
ПРЕДЛОГ  

  На основу члана 282. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", 

бр. 36/2011. и 99/2011) Скупштина акционарског друштва "Гоша Монтажа", Велика Плана, 

на седници одржаној 09.6. 2012. године, донела је  

О Д Л У К У  
о стицању сопствених акција Друштва 

Члан 1. 

  Овом одлуком одобрава се стицање сопствених акција Акционарскокг 

друштва "Гоша Монтажа", Велика Плана (у даљем тексту: Друштво), у складу са овом 

одлуком, статутом Друштва и законом.  

Члан 2. 

  Констатује се да су испуњени Законом о привредним друштвима (у даљем 

тексту: Закон) предвиђени услови за стицање сопствених акција Друштва и то: 

1. да је овом одлуком одобрено стицање сопствених акција; 

2. да због стицања, односно отплате сопствених акција нето имовина 

Друштва неће бити мања од основног капитала и да су акције у целости 

уплаћене, као и да постоје резерве предвиђене статутом за стицање 

сопствених акција, односно ако се њима располаже без накнаде; 

3. да укупна нонимална вредност акција, укључујући и раније стечене 

сопствене акције неће прећи 10% од основног капитала Друштва . 

Члан 3. 

  Максимални број акција, сагласно члану 2. ове одлуке, не може прећи више 

од 25717 акција. 

  Сопствене акције, сагласно ставу 1. овог члана, могу се стицати најдуже у 

року од две године од дана доношења ове одлуке. 

  Сопствене акције стицаће се уз минималну цену од 100,00 динара, односно 

уз максималну цену од 5.000,00 динара у оквиру којег распона ће Надзорни одбор 

утврдити цену при доношењу одлуке о стицању сопстевних акција. 

Члан 4. 

  Стеченим сопственим акцијама располагаће се у роковима и под условима 

који су одређени законом, с тим што ће се обавезно покушати њихова продаја 

акционарима Друштва, а ако се тако не отуђе, могу се продавати на организованом 

тржишту. 
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  Сопствене акције могу се употребити и за награду члановима управе 

односно запосленима без накнаде, уз ангажовање резерви, у складу са одлуком 

скупштине о политици накнадa члановима управе и законом.  

  Цену по којој се сопствене акције отуђују утврђује Надзорни одбор Друштва, 

полазећи од кретања цена по којој се акције продају на берзи у време отуђења сопствених 

акција. 

Члан 5. 

  Овлашћује се надзорни одбор да без одлуке скупштине донесе одлуку о 

стицању сопствених акција Друштва, у случајевима и под условима који су предвиђени 

одредбом става 4. члана 282. Закона. 

Члан 6. 

  Извршни одбор Друштва упутиће свим акционарима понуду за стицање 

сопствених акција Друштва у свему према одредбама ст. 1. до 3. члана 285. Закона.  

Члан 7. 

  Надзорни одбор ће, по истеку рока за стицање сопствених акција, без 

одлагања донети одлуку у случају да је понуда за стицање акција била мања од 

предвиђене, односно да је понуда била већа од предвиђене, све у складу са ст. 4. и 5. 

члана 285. Закона.  

Члан 8. 

             Стечене акције које се додељују као награда члановима управе, 

односно запосленима расподелиће се тим члановима односно запосленима најкасније у 

року од годину дана од дана стицања у складу са законом. 

Члан 9. 

  Надзорни одбор доносиће одлуке о отуђењу сопствених акција у складу са 

законом, с тим да акционари Друштва, који су то својство имали на дан доношења одлуке 

о отуђењу сопствених акција, имају право прече куповине.  

Члан 10. 

  О стицању и располагању сопственим акцијама надзорни одбор ће 

обавештавати скупштину на свакој седници после сваког стицања, односно располагања. 

Члан 11. 

  Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.  

 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

           _________________________ 


