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ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNIH 

AKCIONARA NA OTKUP AKCIJA 

 

 

 

 

Ime i prezime:  

Adresa:  

JMBG/Matični broj:  

Broj akcija:  

Klasa akcija: CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSELMOE98745 

 

 

 

 

U ____________________, dana _______________ 

 

 

 

 

 

 

Zahtev podnosi: 

Nesaglasni akcionar 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AKCIONARIMA ELEKTROMONT AD NOVI SAD 

 

- Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara – 

 

Saglasno odredbama člana 123. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11, 112/2015 i 

108/2016) i Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih 

akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Službeni glasnik RS“, br. 

10/12 i 50/2012), a povodom donošenja Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno 

MTP ovim putem Vas obaveštavamo o pravima u slučaju da glasate ‘’PROTIV’’ ili se uzdržite od 

glasanja pri donošenju navedene odluke na sednici skupštine akcionara ili ne prisustvujete na sednici 

Skupštine akcionara. Skupština akcionara će se održati dana 15.03.2018. godine. 

 

Zakonom o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11, 112/2015 i 108/2016) propisano je 

sledeće: 

 

Престанак својства јавног друштва  

Члан 70. 

Svojstvo javnog društva može prestati nakon dostavljanja odgovarajućih dokaza Komisiji da: 

1) na kraju bilo koje naredne kalendarske godine, nakon one u kojoj je uspešno izvršena javna 

ponuda hartija od vrednosti tog društva, javno društvo ima manje od 100 vlasnika klase 

dužničkih hartija od vrednosti koje su bile predmet javne ponude; 

2) je postupilo u skladu sa odredbama člana 123. ovog zakona, kao i da je izvršilo otkup akcija od 

nesaglasnih akcionara. 

 

Izuzetno od stava 1. ovog člana izdavaocu može prestati svojstvo javnog društva, ukoliko u toku bilo 

koje kalendarske godine sve hartije od vrednosti izdate javnom ponudom budu: 

1) preuzete putem ponude za preuzimanje; 

2) otkupljene u postupku prinudne prodaje ili ostvarivanja prava na prodaju akcija društva u 

skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva; 

3) poništene nakon spajanja ili drugog oblika statusne promene. 

 

Komisija na zahtev izdavaoca i uz prilaganje odgovarajućih dokaza briše javno društvo iz registra na 

način propisan odredbama ovog člana i akta Komisije. 

 

Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП 

Члан 123. 

Скупштина јавног друштва може донети одлуку о повлачењу тих акција са регулисаног 

тржишта, односно МТП гласовима који представљају најмање три четвртине од укупног броја 

акција с правом гласа, с тим што се статутом друштва може одредити и већа већина за 

доношење овакве одлуке. 

 

Одлуку из става 1. овог члана јавно друштво може да донесе ако су кумулативно испуњени 

следећи услови: 

1) има мање од 10.000 акционара; 

2) да је у периоду од шест месеци који претходи доношењу одлуке укупно остварени обим 

промета акција које су предмет повлачења са регулисаног тржишта, односно МТП 

износио мање од 0,5% од њиховог укупног издатог броја; 

3) да је у најмање три месеца периода из тачке 2) овог става остварени месечни обим 

промета таквим акцијама на регулисаном тржишту, односно МТП износио мање од 

0,05% од њиховог укупног издатог броја. 



Одлука из става 1. овог члана је валидна само кад укључује и неопозиву изјаву друштва којом се 

друштво обавезује да од несагласних акционара, а на њихов захтев, откупи акције уз 

одговарајућу накнаду, с тим што ово право има и акционар који није учествовао у раду 

скупштине. 

 

По упису одлуке из става 1. овог члана у Регистар привредних субјеката, друштво је дужно да 

обавести регулисано тржиште, односно МТП на које су његове акције укључене у трговање. 

Одговарајућа накнада из става 3. овог члана је највећа вредност акције обрачунате у складу са 

законом којим се уређују привредна друштва. 

Комисија ближе прописује поступак исплате. 

 

Zakonom o privrednim društvima (”Sl glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011/ propisano je sledeće: 

 

Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija 

Član 474 

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od 

glasanja za odluku: 

1) o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom; 

2) o statusnoj promeni; 

3) o promeni pravne forme; 

4) o promeni vremena trajanja društva; 

5) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti; 

6) kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga 

ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom; 

7) povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke 

platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala. 

 

Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog člana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici 

skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana. 

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. ovog zakona 

ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.  

Odluka iz stava 1. ovog člana mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane 

izjave od strane predsednika odbora direktora, kao i predsednika nadzornog odbora društva ako je 

upravljanje društvom dvodomno, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost 

svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. ovog zakona. 

Na povlačenje akcija iz stava 1. tačka 7) ovog člana primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona 

kojim se uređuje tržište kapitala. 

 

Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija 

Član 475 

Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog 

zakona je: 

1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za 

ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara 

i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva; 

2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u 

skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj 

u skladu sa članom 51. ovog zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke 

o sazivanju sednice skupštine. 

 

 



Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev iz stava 1. ovog 

člana može dostaviti društvu: 

1) na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona i to predsedniku 

skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili 

2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine. 

 

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 2. tačka 2) ovog člana 

nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava 1. ovog člana, koja 

je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana. 

Isplata iz stava 3. ovog člana izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra. 

 

Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara 

Član 476 

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu: 

1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog 

zakona, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži 

od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) ovog zakona 

pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu; 

2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako 

mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 

475. stav 2. ovog zakona. 

 

Tužba iz stava 1. ovog člana se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u 

skladu sa članom 475. stav 4. ovog člana, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena. 

Ako je podneto više od jedne tužbe iz stava 1. ovog člana, postupci se spajaju. 

Ako sud pravnosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi iz stava 1. ovog člana obaveže 

društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost 

akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i 

isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu iz stava 1. 

ovog člana. 

Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku za izvršenje presude iz stava 4. 

ovog člana, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune 

vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom. 

 

Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u 

slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP (“Sl. glasnik RS“, br. 10/2012 i 50/2012) 

propisano je sledeće: 

 

 
 Član 3  
 

(1) Izdavaocu može prestati status javnog društva u slučajevima propisanim članom 70. st. 1. i 2. 

Zakona.  

 

(2) U slučaju kada javno društvo donosi odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno 

MTP u skladu sa članom 123. Zakona, akcionar koji glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku, 

kao i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine, mogu tražiti od društva da otkupi njihove akcije.  

 

(3) Odluka iz prethodnog stava je validna ako:  

1. je doneta glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija 

s pravom glasa, ukoliko statutom društva nije određena i veća većina za donošenje 

ovakve odluke;  



2. sadrži odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika 

odbora direktora, odnosno predsednika nadzornog odbora društva, ako je upravljanje 

društvom dvodomno, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost 

svojih akcija u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva. 

 

Utvrđivanje cene akcija sa ciljem izveštavanja nesaglasnih akcionara u skladu sa odredbama člana 475. 

Zakona o privrednim društvima uz neposredno korišćenje odredaba čl. 51., 59., 259., 474. i 475. Zakona 

o privrednim društvima (“Službeni Glasnik RS “, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) 

procenu je izvršio FinSelect DOO Novi Sad. 

 

Utvrđene vrednosti na dan 22.02.2018. godine: 

  

- Knjigovodstvena vrednost iznosi -9.211,52 dinara,  

- Tržišna vrednost - nije moguće utvrditi i  

- Procenjena vrednost  iznosi 278,90  dinara. 

  

Shodno zakonskoj regulativi, utvrđuje se vrednost za isplatu nesaglasnih akcionara kao najveća 

vrednost akcija od gore navedenih, odnosno procenjena vrednost koja iznosi 278,90 dinara po 

jednoj akciji. 

 

 

 

Elektromont AD Novi Sad 

Predsednik odbora direktora 

   Milan Kotarac 

 




