
 
Образац МУО 

 

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

46/06, 107/2009 и 99/2011) и члана 24. Правилника о садржини и форми понуде за преузимање 
("Службени гласник РС", бр. 10/2012)  Управa друштва 
 

AD DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA 
 

ОБЈАВЉУЈЕ 
 

МИШЉЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОНУДОМ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ  
 

DOO BB MINAQUA NOVI SAD 

 
Мишљење о висини понуђене цене Odbor direktora  smatra da je ponuđena cena utvrđena u 

skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava. 

Мишљење о намери понуђача у погледу будућег 
пословања циљног друштва 

Odbor direktora je saglasan sa namerom ponuđača da zadrži 
postojeću delatnost ciljnog društva i mesto njegovog 
obavljanja uz mogućnost unapređenja i proširenja. 

Мишљење о статешким плановима понуђача у односу на 
циљно друштво и могућим последицама реализовања 
наведених планова на политику запошљавања и 
радноправни статус запослених циљног друштва, 
укључујући и материјалне промене у условима 
запошљавања 

Odbor direktora je saglasan sa namerom ponuđača da prošire i 
unaprede postojeću delatnost ciljnog društva, povećaju 
produktivnost i unaprede poslovanje. Realizovanje strateških 
planova ponuđača neće uticati na politiku zapošljavanja i 
radnopravni status radnika, a materijalni položaj zaposlenih 
zavisiće od rezultata poslovanja ciljnog društva. 

Навести да ли је било преговора понуђача и лица са 
којима понуђач делује заједнички и чланова Управе у вези 
са понудом за преузимање акција и исход тих преговора 

Nije bilo pregovora ponuđača i lica sa kojima ponuđač deluje 
zajednički i nezavisnih članova Odbora direktora u vezi sa 
ponudom za preuzimanje akcija. 

Подаци о евентуалним уговорима или споразумима 
понуђача и лица са којима понуђач делује заједнички и 
чланова Управе, који се односе на исплате накнада и/или 
друге погодности чланова Управе због превременог 
разрешења услед преузимања контроле над управљањем 
друштвом или које се односе на даље обављање послова 
тих чланова 

Ne postoje ugovori i sporazumi ponuđača i lica koja sa njim 
zajednički deluju i članova uprave koji se odnose na isplate 
naknada i/ili druge pogodnosti članova uprave zbog 
prevremenog razrešenja usled preuzimanja kontrole nad 
upravljanjem Društvom ili koji se odnose na dalje obavljanje 
poslova tih članova. 

Ако су у понуди за преузимање акција наведени нетачни 
подаци, навести тачну садржину података 

Podaci  navedeni u ponudi za pruzimanje su tačni. 

Јасан став Управе да ли подржава или не подржава 
понуду за преузимање 

Odbor direktora podržava ponudu za preuzimanje. 

 
 

Nema izdvojenog mišljenja pojedinog člana Odbora direktora. 
 

U sastavljanju mišljenja nije učestvovao predsednik Odbora direktora ciljnog društva Branislav Bogićević, koji je stručni 
konsultant u DOO BB Minaqua Novi Sad, zbog sukoba interesa sa Društvom. 

 

 
Bačka Topola, 02.07.2014.godine 
 
 
                                              Milan Ćatić, Izvršni direktor u Odboru direktora        
   
 
                                              Zoltan Đarmati, neizvršni direktor u Odboru direktora
   
 


