
О-ЗУ 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗНАЧАЈНОМ УЧЕШЋУ 

 

1. Подаци о јавном друштву, издаваоцу акција 

1. Пословно име ТЕЛЕФОНКАБЛ  А.Д. БЕОГРАД 

2. МБ 07016786 

3. Седиште и адреса Београд, Булевар Краља Александра219 

4. Број издатих акција са правом гласа 32.300 

5. Тржиште на којем су акције укључене 

(регулисано/МТП) 
MTП 

2. Подаци о значајном учешћу (заокружити праг и означити разлог достављања обавештења) 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 50% 75% 

Стицање тачно прописаног прага  

Прелажење преко прописаног прага 5% 

Пад испод прописаног прага  

3. Подаци о правном/физичком лицу које је досегло, прешло или пало испод прага прописаног чл. 57. 

Закона 

1. Пословно име (Име и презиме) ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА ДОО БЕОГРАД 

2. Матични број 20106654 

3. Седиште и адреса (Пребивалиште) Жоржа Клеменсоа 19, Београд 

4. Одговорна лица у правном лицу Петковић Радован 

5. Контакт телефон / 

6. Електронска адреса / 

4. Подаци о контролисаним друштвима преко којих лице из тачке 3. овог обавештења остварује право 

гласа, уколико је то случај 

Пословно име, МБ, седиште и адреса  Број и % гласова 

1.  

2.  

3.  

5. Подаци о акционару, ако је различит од лица из тач. 3. и 4. овог обавештења, као и подаци о лицу 

које за рачун тог акционара остварује право гласа сходно чл. 58. Закона 

Пословно име (име и презиме),  

МБ, седиште и адреса акционара 

Пословно име (име и презиме),  

МБ, седиште и адреса другог лица 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

6. Датум када је праг достигнут, прекорачен 

или испод којег се пало 
01.04.2015.године 

7. Исправа и начин на основу кога се достиже, прелази или пада испод прописаног прага 

Куповина  акција на Београдској берзи дана 01.04.2015. године 



8. Подаци о броју гласова у апсолутном и релативном износу пре и након промене прага, израчунати на 

основу укупног броја издатих акција са правом гласа 

Стање гласова пре промене Стање гласова након промене  

Број % Број % 

1.353 4,18885% 2.323 7,19195% 

9. Датум достављања овог обавештења  

  јавном друштву 
08.04.2015. године 

10. Додатне информације  

 

 

Датум 08.04.2015 године              ТЕЛЕФОНКАБЛ АД БЕОГРАД 

                                     Директор  

   

                                                                                                            Бошко Бандић 

                                                                                                             

        

 

 

 

 



УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА О-ЗУ 

 

1. Обавеза достављања обавештења се односи на достизање, прелажење или пад 

значајног учешћа у праву гласа у јавним друштвима чијим се акцијама тргује на 

регулисаном, односно МТП тржишту.  

2. Обвезници извештавања су следећа лица, осим уколико за њих чл. 60. и 61. Закона о 

тржишту капитала (у даљем тексту: Закон) нису предвиђени изузеци: 

a) акционар (физичко или правно лице које, посредно или непосредно, поседује 

акције јавног друштва или депозитне потврде које гласе на те акције, у своје име 

и за свој рачун или у своје име,а за рачун другог физичког или правног лица); 

b) свако физичко или правно лице када исто има право да стекне, отуђи, оствари или 

пренесе остваривање права гласа у јавном друштву, у случајевима прописаним 

чл. 58. Закона; 

c) свако физичко или правно лице које, посредно или непосредно, поседује 

финансијске инструменте који му једностраном изјавом воље или на основу 

обавезујућег правног посла дају право да стекне већ издате акције са правом гласа 

јавног друштва. 

3. Обавеза достављања обавештења постоји независно од тога да ли је промена прага 

последица а) стицања, прелажења или отуђења права гласа и/или б) промене броја 

акција на које је подељен основни капитал јавног друштва. 

4. Обавеза обелодањивања промене прописаних прагова, у случајевима из члана 58. 

Закона, постаје појединачна обавеза сваког акционара или сваког физичког/правног 

лица или обавеза и једних и других, у случају када број и проценат права гласа који 

поседује свако од наведених лица досегне, пређе или падне испод прописаног прага.  

Изузетно, само у случају члана 58. став 1. тачка 1. Закона обавеза пријављивања је 

колективна, коју деле све уговорне стране.  

5. Код израчунавања броја и процента права гласа која припадају физичком или 

правном лицу у јавном друштву: 

a) број се рачуна сабирањем свих права права гласа која том лицу припадају по 

основу свих ситуација из тачке 2. овог упутства; 

b) проценат се рачуна на основу броја свих издатих акција са правом гласа, 

укључујући и сопствене акције издаваоца као и акције код којих је остваривање 

права гласа искључено, односно ограничено законом или правним послом, а 

према последњим подацима објављеним од стране јавног друштва. 

6. Контролисаним друштвом, у смислу тачке 5. овог обрасца се сматра правно лице: 

a) у којем физичко лице или друго правно лице има већину права гласа или 

b) у којем је физичко или друго правно лице акционар или члан и у којем 

истовремено има право да постави или разреши већину чланова управног или 

надзорног одбора или 

c) у којем је физичко или друго правно лице акционар или члан и у којем само 

контролише већину права гласа на основу уговора склопљеног са другим 

акционарима или члановима тог правног лица или 

d) у којем физичко или друго правно лице може остваривати или остварује 

преовлађујући утицај или контролу  



Контролисана друштва нису обвезници извештавања, већ само њихова матична 

друштва.  




