
На основу чланова 367. и 398. Закона о привредним друштвима (даље: Закон), дана 

21.10.2022. године, Одбор директора привредног друштва ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. 

НОВИ САД, Марка Миљанова бр. 15, Нови Сад, МБ: 08008418, ПИБ: 100452835 (даље: 

Друштво), предлаже да Скупштина акционара Друштва на редовној седници заказаној за 

дан 02.12.2022. године на основу члана 329. Закона о привредним друштвима, чланова 123. 

и члана 70. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС 31/2011, 112/2015, 108/2016, 

9/2020 и 153/2020), члана 149. Правила пословања Београдске берзе и  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) донесе: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ САД 

СА МТП БЕЛЕX ТРЖИШНИ СЕГМЕНТ МТП АКЦИЈЕ 

И ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДРУШТВА 

 

 

Члан 1. 

Скупштина акционара ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД констатује да су испуњени 

сви услови прописани чланом 123. став 2. Закона и доноси Одлуку о повлачењу 204.936 

акција које носе ознаке ЦФИ код ЕСВУФР и ИСИН број РСЕЛПОЕ62512 са МТП Белеx 

тржишни сегмент МТП акције. 

Такође констатује се да су поступањем у складу са одредбама из члана 123. Закона о 

тржишту капитала испуњени и  услови из члана 70. став 1. тачка 2. Закона, за престанак 

својства јавног друштва. 

 

Члан 2. 

Друштво даје неопозиву изјаву да  се обавезује да од несагласних акционара а на њихов 

захтев, откупи акције уз накнаду прописану чланом 475. Закона о привредним друштвима, 

с тим да ово право има и акционар који није учествовао у раду Скупштине. 

 

Члан 3. 

Скупштина акционара такође констатује да је ова Одлука валидна, с обзиром да је донета 

гласовима који представљају најмање ¾ (три четвртине) од укупног броја акција са правом 

гласа а уважавајући  чињеницу да Статутом Друштва није одређена већа већина за 

доношење овакве одлуке. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране Председника одбора 

директора  Електропорцелан ад Нови Сад, да су у потпуности  испоштоване прописане 

процедуре за исплату несагласних акционара и да су сви несагласни акционари у целости 

исплаћени за вредност својих акција у складу са законом који уређује привредна друштва 

(или да није било несагласних акционара), те да не постоје друге законске нити друге 

сметње за искључење акција са тржишта Београдске берзе а.д. Београд.  

 

 



Члан 5. 

Након исплате акционара а по давању Изјаве од стране Председника одбора директора и 

ступања на снагу Одлуке о повлачењу акција са МТП Белеx, иста се подноси на 

регистрацију у Регистар привредних субјеката и доставља заједно са Изјавом на 

Београдску берзу  која искључује акције са МТП Белеx тржишни сегмент МТП Акције. 

Након повлачења акција са МТП Белеx Друштво ће поднети захтев Комисији за хартије од 

вредности за брисање Друштва из Регистра јавних друштава. 

 

Члан 6. 

Овлашћује се законски заступник Друштва Саша Стојковић да у име и за рачун Друштва 

предузме све неопходне радње за регистрацију и спровођење ове Одлуке код надлежних 

државних органа. 

 

Члан 7. 

Овлашћује се Одбор директора да у случају потребе изврши неопходне корекције ове 

Одлуке  ради њеног спровођења и регистрације код надлежних органа. 

 

 

 

 Председник Одбора директора: 

  

 ________________________ 

 Душан Исаков 


