










Вредност Непокретности које представљају неновчани улог процењена је у складу са 

одредбама чланова 51. и 52. Закона о привредним друштвима и укупно износи  

737.176.987,00 динара. 

Друштво ће у 3. емисији акција издати 470.904 комада обичних акција, по номиналној 

вредности појединачне акције од 600,00 динара, које ће Република Србија, МБ: 

07020171, Немањина 11, Београд, стећи на име неновчаног улога Републике Србије у 

Друштво. 

Емисиона цена по којој ће Друштво издати акције у 3. емисији износи 1.565,45 динара 

по акцији. 

Укупна вредност издатих акција у 3. емисији, обрачуната по емисионој цени акције из 

претходног става, износиће 737.176.666,80 динара, док ће укупна вредност издатих 

акција 3. емисије, обрачуната по номиналној вредности акције од 600,00 динара, 

износити 282.542.400,00 динара (износ повећања основног капитала). 

Разлика која се појави приликом обрачуна и заокруживања на једну целу акцију биће 

књижена/приписана емисионој премији. 

Након повећања основног капитала Друштва, укупан број издатих акција Друштва ће 

износити 34.880.775 комада, номиналне вредности 600,00 динара по акцији, при чему 

ће укупна вредност основног капитала након повећања износити 20.928.465.000,00 

динара (словима: двадесет милијарди девет стотина двадесет и осам милиона четири 

стотине  шездесет и пет хиљада динара).  

Акције које се издају у 3. емисији акција, носиће идентификационе ознаке: ЦФИ код и 

ИСИН број, које им буду додељене од стране Централног регистра, а у складу са 

Шифарником врста хартија од вредности и других финансијских инструмената, преносе 

се и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног 

регистра. . 

Члан 3. 

Република Србија ће, као акционар Друштва, након повећања основног капитала и 

издавања акција из 3. емисије имати укупно 29.101.963 комада обичних акција Друштва, 

номиналне вредности 600,00 динара по акцији, што износи 83,43267% од укупног броја 

обичних акција Друштва. 

Члан 4. 

Рок за упис акција ове емисије износи 5 дана и почиње да тече након регистрације и 

објаве ове одлуке код Агенције за привредне регистре и истека рока од 30 дана од дана 

регистрације Одлуке о искључењу права пречег уписа акција. 

Упис акција врши се у Овлашћеној банци, Комерцијална банка АД Београд, Македонска 

29, 11 000 Београд, у Одељењу за брокерско дилерске послове, потписивањем Изјаве 

о упису акција – Уписнице, од стране овлашћених заступника/лица или преко 

пуномоћника, уз прилагање пуномоћја.   

Образац Уписнице је доступан у просторијама Овлашћене банке из претходног става. 

 

 



Емисија акција ће се сматрати успешном ако се у року за упис акција упише 100% 

понуђених акција, тј. 470.904 комада акција. 

Република Србија је у обавези да неновчани улог из члана 2. ове одлуке унесе у року 

за упис акција из става 1. овог члана. 

Члан 5. 

Друштво је дужно да у року од пет радних дана од дана истека рока за упис акција 

Централном регистру, преко члана Централног регистра, достави захтев за упис 

новоиздатих акција и њихових ималаца и доказ о броју уписаних хартија од вредности, 

као и другу документацију прописану актима Централног регистра. 

Обичне акције које се издају овом одуком издају се, преносе и евидентирају у облику 

електронског записа у информационом систему Централног регистра, и биће издате 

даном њиховог преноса са емисионог рачуна на рачун стицаоца, од ког момента теку 

сва права стицаоца као власника издатих акција. 

Свака акција издата у 3. емисији је обична акција, гласи на име, даје право гласа, као и 

друга права у складу са законом, оснивачким актом и статутом Друштва, а нарочито: 

1) право учешћа и гласања на скупштини у складу са Статутом Друштва, тако да 

једна акција увек даје право на један глас; 

2) право на исплату дивиденде; 

3) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са 

законом којим се уређује стечај; 

4) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената 

заменљивих за обичне акције, из нових емисија. 

 

Члан 6. 

Овом одлуком овлашћује се председник Извршног одбора Друштва да предузме све 

радње неопходне за спровођење ове одлуке, укључујући, али не ограничавајући се на: 

1) да изврши регистрацију одлуке о издавању обичних акција 3. емисије акција без 

објављивања проспекта ради повећања основног капитала пред Агенцијом за 

привредне регистре; 

2) да поднесе захтев Централном регистру за упис и регистрацију акција Друштва 

из 3. емисије; 

3) да прогласи успешност емисије и прекине даљи поступак уписа пре истека рока 

из члана 4. став 1. ове одлуке; 

4) да поднесе захтев за укључење акција Друштва из 3. емисије на Prime listing 

регулисаног тржишта Београдске берзе а.д. 

 

Овлашћења из претходног става председник Извршног одбора Друштва може пренети 

на лица по свом избору. 

Ова одлука ће бити регистрована у складу са законом о регистрацији, у року од шест 

месеци од дана доношења. 

 

 



Члан 7. 

Основни капитал Друштва сматра се повећаним даном регистрације повећања основног 

капитала. 

 

Члан 8. 

Одлука ступа на снагу даном доношења.  

Члан 9. 

Одлука је сачињена у 5 (пет) истоветних примерка. 

 

Образложење 

Ради унапређења пословања Друштва и проширења просторних капацитета потребних 

за даљи развој садржаја које Друштво пружа у обављању своје делатности Влада 

Републике Србије је на својој седници одржаној дана 1.3.2018. године донела Закључак 

којим се сагласила да се Непокретности унесу као неновчани улог Републике Србије у 

капитал Друштва и да се као власник Непокретности у надлежном регистру 

непокретности упише Друштво (у даљем тексту: Закључак). Текст Закључка је дат у 

наставку овог образложења: 







Као резултат уношења новог улога Републике Србије у Друштво потребно је да дође до 

повећања основног капитала Друштва и емисије обичних акција ради повећања 

основног капитала Друштва, а Република Србија ће сразмерно улогу стећи акције из те 

емисије. 

У циљу горепоменутог, а на основу члана 294. Закона о привредним друштвима и члана 

12. став 1. тачка 1) Закона о тржишту капитала потребно је да скупштина Друштва 

донесе одлуку којом ће одобрити повећање капитала и издавање акција, које ће 

припасти Републици Србији, као квалификованом инвеститору, на име улога који уноси 

у Друштво, што се остварује усвајањем овде предложене одлуке. 

Процена вредности Непокретности извршена је у складу са члановима 51. и 52. Закона 

о привредним друштвима, којима се уређује процена вредности неновчаног улога, од 

стране „Adventis Real Estate Management d.o.o Beograd”, матични број: 20788704, са 

регистрованим седиштем на адреси: Ул. Кнез Михаилова 11-15, Београд и дата је у 

наставку овог образложења: 





























































































































 

 

 






































































