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ПРЕДЛОГ 

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 

99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015 и 44/2018, даље: „Закон“), члана 12. став 1 тачка 2) 

Закона о тржишту капиталa („Сл. гласник РС“, бр.31/2011, 11/2015 и 108/2016), члана 67. 

став 4 тачка 3) Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, 

бр.80/2002,...30/2018), одредаба Статута Политике а.д. Београд од 23.05.2012. године и 

Закључка Владе Републике Србије од 05.04.2018. године 05 Број: 023-2580/2018-1, 

привредно друштво „Политика“ ад Београд (даље: „Друштво“) је на ванредној седници 

Скупштине одржаној дана 01.08.2018. године,  донело следећу: 

ОДЛУКУ 

-о повећању основног капитала издавањем обичних акција XIB емисије без 

објављивања проспекта- 

I Овом Одлуком уређују се услови издавања обичних акција XIB емисије Друштва ради 

конверзије потраживања по основу јавних прихода у трајни улог, односно повећања 

основног капитала, у складу са Закључком Владе Републике Србије од 05.04.2018. године 

05 Број: 023-2580/2018-1 (даље: „Закључак Владе“). 

II Друштво издаје акције XIB емисије у укупном обиму од 746.922.500,00 динара, тј. 

7.469.225 комада акција, појединачне номиналне вредности у износу од 100,00 динара. 

Акције гласе на име и носе ознаку ЦФИ код и ознаку ИСИН број, који ће бити додељен од 

стране Централног регистра депоа и клиринг хартија од вредности. 

III Издавањем акција из става II ове Одлуке у складу са одредбама члана 67. став 4 тачка 

3) Закона о пореском поступку и пореској администрацији врши се измирење 

потраживања (конверзија) по основу пореза и осталих дугова по основу јавних прихода у 

трајни капитал Друштва, на начин и под условима дефинисаним Закључком Владе који се 

налази у Прилогу и чини саставни део ове Одлуке. 

IV Емисиона цена је утврђена у висини од 100,00 динара што одговара номиналној 

вредности акције. 

V Акције XIB емисије у целини ће уписати: 

- Република Србија, МБ: 07020171, ће уписати 560.914 акција, укупне вредности 

56.091.400,00 динара; 

- Републички  фонд за здравствено осигурање, МБ: 06042945, ће уписати 1.407.070 

акција,  укупне вредности 140.707.000,00 динара; 



2 

 

- Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, МБ: 17715780, ће уписати 

4.142.571 акција, укупне вредности 414.257.100,00 динара; 

- Национална служба за запошљавање, МБ: 17539957, ће уписати 247.101 акција, 

укупне вредности 24.710.100,00 динара; 

- Општина Ириг, МБ: 08032165, ће уписати 697 акција, укупне вредности 69.700,00 

динара; 

- Општина Ковин,  МБ: 08135002, ће уписати 2.148 акција, укупне вредности 

214.800,00 динара; 

- Град Нови Сад, МБ: 08179115, ће уписати 513 акција, укупне вредности 51.300,00 

динара; 

- Град Панчево, Панчево, МБ: 08006911, ће уписати 30.480 акција, укупне вредности 

3.048.000,00 динара; 

- Општина Стара Пазова, МБ: 08358257, ће уписати 4.892 акције, укупне вредности 

489.200,00 динара; 

- Град Београд, МБ: 17565800, ће уписати 1.071.237 акција, укупне вредности 

107.123.700,00 динара и 

- Град Сомбор, МБ: 08337152, ће уписати 1.602 акције, укупне вредности 160.200,00 

динара. 

VI ИСКЉУЧУЈЕ СЕ право пречег уписа акција XIB емисије за све постојеће акционаре 

Друштва, у складу са одредбама члана 278. Закона и члана 12. Закона о тржишту капитала. 

VII Акције XIB емисије се уписују потписивањем одговарајуће уписнице и подношењем 

исте Брокерско-дилерском друштву ТЕЗОРО БРОКЕР АД Београд, Страхињића бана 26, 

лично или преко заступника. 

VIII Рок за упис акција XIB емисије је 30 дана од потписивања уговора о конверзији 

потраживања. 

Потписивањем уписница од стране овлашћених лица стицалаца акција у вредности целе 

емисије, сматра се да је рок предвиђен за упис акција истекао тако да акције могу бити 

регистроване у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (даље: 

„Централни регистар“). 

IX Продаја ће се сматрати успешном ако се упише најмање 60% понуђених акција. 

X Друштво је дужно да у року од пет радних дана од дана уписа, Централном регистру 

поднесе захтев за упис новоиздатих акција XIB емисије и њихових ималаца. 

Обичне акције XIB емисије које се издају овом одлуком издају се, преносе и евидентирају 

у облику електронског записа на рачуну хартија од вредности Централног регистра. 
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XI Сматра се да је уписом XIB емисије акција у Централни регистар, лица из става V ове 

Одлуке стекли акције XIB емисије. 

Власник акција XIB емисије има следећа права: 

1. право учећа и гласања у реду Скупштине, тако да једна акција увек даје право на 

један глас; 

2. право на исплату дивиденде; 

3. прав учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу с 

азаконом којим се уређује стечај; 

4. право пречег стицања обичних акциј аи финасијских инстурмената замењивилих за 

обичне акције из нових емисија; 

5. друга права у скалду са Законом и Статутом. 

XII Разлика између укупне вредности капитала и висине потраживања која се конвертује, 

а која је настала због рачунског заокруживања, биће уплаћена на рачуне поверилаца. 

XIII ОВЛАШЋУЈЕ СЕ генерални директор Друштва да предузме све радње потребне за 

спровођење и рерализацију ове Одлуке и да са повериоцима потпише уговор о конверзији 

потраживања у капитал. 

XIV ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Надзорни одбор Друштва да на захтев надлежних органа може 

извршити одговарајуће измене и допуне ове Одлуке, о чему ће информисати Скупштину 

Друштва на првој наредној седници. 

XV Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и региструје се и објављује у складу са 

законом којим се уређује регистрација привредних субјеката. 

Образложење 

Друштво намерава да изврши повећање основног капитала кроз емисију акција за коју 

није обавезна објава проспекта у складу са чланом 12. став 1. тачка 2 Закона о тржишту 

капитала. Акције XIB емисије се издају ради конверзије потраживања по основу јавних 

прихода у трајни улог, односно повећања основног капитала, у складу са Закључком 

Владе Републике Србије од 05.04.2018. године 05 Број: 023-2580/2018-1. 

Чланом 294. ст. 1, 2 и 3 Закона предвиђено је да одлуку о издавању акција ради повећања 

основног капитала друштва доноси скупштина, да се та одлука региструје у складу са 

законом о регистрацији у року од шест месеци од дана доношења, а чланом 294. став 4 

вЗакона је регулисано да упис акција по основу одлуке издавању акција ради повећања 

основног не може почети пре њене регистрације у складу са ставом 2 члана 294. Закона. 
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Одредбама члана 278. Закона о привредним друштвима, прописано је да се право прече 

куповине из члана 277. тог закона може ограничити или искључити само у случају понуде 

код које није обавезна објава проспекта у смислу закона који се уређује тржиште 

капитала. 

Како би се реализовала емисија акција која је намењена само повериоцима чија се 

потраживања конвертују у основни капитал неопходно је искључити право прече 

куповине осталих акционара друштва. 

                                                                                                Председник Скупштине               

             

                                                                      _________________________  

                       (унети име и презиме) 

Прилог:Закључак Владе Републике Србије од 05.04.2018. године 05 Број: 023-2580/2018-1 

  


