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ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ “ Услуга 

Корпоративног агента ” БРOJ 16/19 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике 

Србије'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење понуда 

изменио конкурсну документацију на следећи начин: 

У конкурсној документацији мења се образац 3 који сада гласи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 
 
Корпоративни агент спроводи следеће активности: 
1. Послови везани за комуникацију и заступање Друштва пред Централним 
регистром, депоом и клирингом хартија од вредности, Комисијом за хартије од 
вредности и Берзом: достављање захтева, упита, извештаја, обавештења и др. у 
складу са законским и подзаконским прописима; 
2. Достављање захтева Централном регистру за издавање јединствене 
евиденције о законитим имаоцима акција; 
3. Пружање услуга у поступку издавања односно преноса акција на запослене 
(подела сопствених акција запосленима); 
4. Администрирање (вођење) емисионог рачуна; 
5. Стицање, отуђење и поништавање сопствених акција; 
6. Припрема Одлуке и захтева за издавање акција ради замене постојећих акција 
због промене њихове номиналне вредности; 
7. Израда информатора издаваоца за организовање трговања на берзи; 
8. Припрема документације и исплата дивиденде у хартијама од вредности и 
новцу; 
9. Испис хартија од вредности из Централног регистра; 
10. Друге услуге корпоративног агента предвиђене законским прописима, 
Правилима пословања Централног регистра и подзаконским актима Комисије за ХОВ - 
услуга администрирања новчаних средстава ради исплате дивиденде акционарима 
дозначена корпоративном агенту (немогућности исплате по чл 117 ЦРХОВ); 
11. Друге услуге корпоративног агента предвиђене законским прописима, 
Правилима пословања Овлашћене банке, Правилима пословања Централног 
регистра и подзаконским актима Комисије за ХОВ  -  подношење захтева Издаваоца за 
остваривање права на откуп акција несагласних акционара преко корпоративног 
агента. 
Напомена: 

 Са изабраним Понуђачем ће се закључити уговор. 
 Потребно је да Понуђач достави модел уговора који ће као обавезне имати 

елементе из позива за подношење понуде, тј.све активности наведене за услугу 
вршења Корпоративног агента (Спецификација услуга корпоративног агента за 
издаваоца акција АД Аеродром Никола Тесла Београд). Уколико Понуђач не достави 
модел уговора са горе поменутим обавезним елементима, његова понуда се неће 
узети у разматрање. 
   

   

Датум:  Потпис понуђача  

 


