
На основу члана 475. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 

99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 4. став 

1. тачка 2. Правилника о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате 

несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта односно МТП 

(Сл. гласник РС 10/2012 и 50/2012) Одбор директора ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ 

САД је на својој седници одржаној дана 21.10.2022. године као саставни део материјала за 

редовну седницу Скупштине акционара заказаној за дан 02.12.2022. године, донео следеће: 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА 

О ПРАВИМА АКЦИОНАРА ДА БУДУ НЕСАГЛАСНИ СА ОДЛУКОМ О ПОВЛАЧЕЊУ 

АКЦИЈА СА МТП БЕЛЕX ТРЖИШНИ СЕГМЕНТ МТП АКЦИЈЕ И ПРЕСТАНКУ 

СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДРУШТВА И СХОДНО ТОМЕ О ЊИХОВИМ ПРАВИМА НА 

ОТКУП АКЦИЈА 

 

 

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД, МБ: 08008418 (у даљем тексту Друштво) 

обавештава акционаре да се у поступку остваривања њихових права на откуп акција а 

поводом доношења Одлуке о повлачењу акција ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД 

са МТП Белеx тржишни сегмент МТП акције и престанку својства јавног друштва као и 

Одлуке о располагању имовином велике вредности на редовној седници скупштине 

акционара која је заказана за 02.12.2022. године МОГУ ИЗЈАСНИТИ КАО НЕСАГЛАСНИ 

са овом Одлуком. 

 

У вези са тим, акционар може да тражи од Друштва да откупи његове акције ако гласа 

против или се уздржи од гласања по питању усвајања  горе наведене Одлуке. 

Право на откуп акција и исплату има и акционар који није присуствовао седници 

Скупштине на којој се одлучује о овој Одлуци. 

Ако жели да оствари право на откуп његових акција, несагласни акционар мора да поднесе 

Захтев Друштву за остваривање права несагласних акционара и то: 

-на самој седници Скупштине акционара на којој се доноси горе поменута Одлука, 

председнику Скупштине односно лицу кога председавајући Скупштине овласти или 

-у року од 15 дана од дана закључења седнице Скупштине акционара на којој је донета 

горе наведена одлука 

 

Друштво је у обавези да по пријему Захтева, несагласном акционару изда Обавештење о 

прихватању његовог Захтева и овери примљени Захтев деловодним печатом  који обавезно 

мора да садржи податке о деловодном броју и датуму  пријема. 

 

Друштво је такође у обавези да у  року од 60 дана од дана истека рока за достављање 

Захтева за откуп несагласних акционара (15 дана од дана закључења седнице Скупштине 

на којој су донете предметне Одлуке)  несагласном акционару исплати вредност акција, 

које су предмет захтева, по књиговодственој вредности односно процењеној вредности 

уколико ја она виша од књиговодствене вредности. 

Исплата се врши у складу са правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга 

хартија од вредности. 

 



Саставни део овог Обавештења је и Формулар Захтева за остваривање права несагласног 

акционара који се може преузети на интернет страници Друштва 

(www.elektroporcelan.com). 

 

 

 

Контакт телефони за додатна питања и  информације: 

021/523-746, 422-081           (Брокерско дилерско друштво CONVEST AD NOVI SAD). 

 

 

 

 Председник Одбора директора: 

 

 _______________________ 

 Душан Исаков 

http://www.elektroporcelan.com/

