
ПОНУДА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ 

 
1.  Oсновни подаци о понуди за преузимање акција 
 
1.1. пословно име, седиште и адреса, односно име и презиме и адреса понуђача и лица 

с којима понуђач заједнички делује; 
 

Понуђач:   YUMIS, д.о.о  Ниш,   Бул.Светог цара Констнтина   80-86 
  Mилован  Коцић ,  Алексиначка бр.24 , мб: 0106958730066-  власник 
                    

 
1.2. пословно име, седиште и адреса циљног друштва (у даљем тексту: циљно 

друштво); 
 

Акционарско друштво за производњу  електромедицинскиг апарата , уређаја 
и прибора ,ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНА a.д, Ниш, Булевар Светог цара 
Константина 80-86 

 
1.3. укупан број издатих акција циљног друштва са правом гласа. 
 

133.100 акција 

 
2. Услови понуде за преузимање акција 
 
2.1. број обичних акција и број гласова у апсолутном и процентуалном износу, које 

понуђач има намеру и обавезу да преузме (сопствене акције не сматрају се 
акцијама са правом гласа); 

 
9.784 акција и гласова; односно 7,35%  акција и гласова 

 
2.2. ако је понуда условна, навести минимални број акција и проценат акција с правом 

гласа циљног друштва који понуђач жели да стекне, (јасно навести да понуда 
престаје да обавезује понуђача, ако се означени услов не испуни до истека рока за 
њено прихватање); 

 
Понуда није условна 

 
2.3. цена коју се понуђач обавезује да плати, у динарима по једној акцији; 
 

950,00 динара 
 
2.4. начин плаћања: 
2.4.1. у готовом новцу (цена у динарима по једној акцији);  
 



950,00 динара 
 
2.4.2. у хартијама од вредности (које испуњавају услове у складу са законом); - 
2.4.3. комбиновано, односно делом (назначити у ком проценту од укупне вредности 

акција) у готовом новцу, у складу са тачком 2.4.1. овог упутства и другим делом у 
хартијама од вредности, у складу са тачком 2.4.2. - 

 
 
2.5. датум отварања и датум затварања понуде за преузимање акција (рок важења 

понуде) 
  

Датум отварања Понуде за преузимање акција:    29.10.2007  
Датум затварања понуде за преузимање акција:   19.11.2007 
  
 

2.6. место, начин и време када се могу депоновати акције на рачуну депонованих 
хартија од вредности, уз упозорење акционарима да се депоновање акција сматра 
прихватањем понуде за преузимање акција; 

 
Акције се могу депоновати лично или преко пуномоћника на рачун депонованих 
хартија од вредности број 83300-920- 8624089- 67 (број рачуна понудиоца код 
Централног регистра) давањем писменог налога члану Централног регистра 
код кога се води власнички рачун хартија од вредности, почев од првог дана 
отварања Понуде за преузимање па надаље, сваког радног дана од 8 до 16 
часова,  а на дан затварања понуде до 12 часова. 
Отварање власничких рачуна хартија од вредности може се обавити и код 
Брокерско-дилерског друштва „ММК Group“ д.о.о. Ниш, ТЦ Калча, лемела ДII, 
локал 105, 18000 Ниш, члана Београдске берзе а.д. и члана Централног регистра, 
сваког радног дана од 8 до 16 часова за време трајања понуде. 
Упозорење акционарима: Депоновање акција сматра се прихватањем понуде за 
преузимање акција. 

 
 
 
 
2.7. начин на који акционар остварује право да одустане од прихваћене понуде (коме и 

када се може дати писмени налог за повлачење депонованих акција); 
 

Акције се могу повући са рачуна депонованих хартија од вредности сваког 
радног дана док траје Понуда за преузимање акција од 8 до 16 часова, а 
последњег дана до 12 часова (дан затварања понуде) давањем писаног налога за 
повлачење акција члану Централног регистра који је извршио пренос акција на 
рачун депонованих хартија од вредности.  

 
 
 
 
 
 
 



 
2.8. начин и рок у коме понуђач врши плаћање или пренос хартија од вредности које су 

понуђене у замену за акције након окончања понуде за преузимање акција; 
 
 
 

Понуђач ће у року од 3 (три) радна дана од дана затварања ове Понуде за 
преузимање извршити плаћање за преузете акције уплатом одговарајућег 
износа са рачуна број 105-450-37, који је отворен код AIK BANKE – а.д НИШ   
на новчане рачуне акционара. 

 
 
 
2.9. трошкови које сноси акционар који прихвати понуду за преузимање акција; 
 

-   провизија члана Централног регистра у складу са Правилником о тарифи, 
приликом депоновања акција, 
- провизија Централног регистра, у складу са важећом Тарифом -приликом 
купопродајних послова закључених ван берзе,  
- пореске обавезе у складу са Законом и остале накнаде у складу са Уговором 
потписаним са чланом Централног регистра 

 
2.10. случајеви у којима понуђач има право да повуче дату понуду. 
 

У сладу са чланом 25 Закона о преузимању акционарских друштава Понуђач 
има право да повуче Понуду за преузимање акција само у случају објављивања 
конкурентске Понуде за преузимање акција по вишој цени и у случају стечаја 
циљног друштва. Уколико Понуда буде била повучена, повлачење понуде биће 
објављено на истоветан начин као што је и сама понуда објављена. 

3. Подаци о акцијама које су предмет понуде за преузимање 
 
3.1. врста, број хартија од вредности, номинална вредност, CFI код и ISIN број; 
 

9.784 обичних акција, номиналне вредности 400,00 дианара, CFI код ESVUFR 
и ISIN број RSELMDE16120 

 
3.2. просечна пондерисана преовлађујућа, односно цена акција циљног друштва на 

затварању, утврђена на основу извештаја о трговању на организованом тржишту у 
последња три месеца пре објављивања обавештења о намери преузимања; 

 
884,00 динара 

 
3.3. последња тржишна цена (преовлађујућа, односно цена на затварању) акција 

циљног друштва на организованом тржишту претходног радног дана пре 
објављивања обавештења о намери преузимања; 

 
           

950,00 динара 



 
3.4. највиша цена по којој је понуђач и лица која с њим заједнички делују стекао акције 

циљног друштва у последњих 12 месеци; 
 

 400,00 динара 
 
3.5. просечна цена по којој је понуђач и лица која с њим заједнички делују у последње 

две године пре објављивања обавештења о намери преузимања стекао најмање 
10% акција циљног друштва,  

 
313, 8 динара 

3.6. подаци о организованом тржишту на коме се врши трговина акцијама циљног  
друштва: 

− назив и седиште организованог тржишта; 
Назив и седиште организованог тржишта: Београдска берза а.д. Београд, 
Омладинских бригаде 1 

                                                                                    
 
−      графички прикази дневних осцилација цене и обима промета у претходна 

три месеца, при чему "x" оса означава датум, а "x" оса означава цену, односно 
обим промета; 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Подаци о циљном друштву 
 
4.1. пословно име, седиште и адреса акционарског друштва на чије акције се односи 

понуда за преузимање, матични број и ПИБ; 
 

Акционарско друштво за производњу електромедицинских апарата ,уређаја и 
прибора „Електромедицина“ Ниш, , 07210973, ПИБ 100667836 

 
4.2. основна делатност; 
 

33.102 –  Производња електричних и оптичких уређаја 
 
 
4.3. подаци из биланса стања и биланса успеха који се дају на начин на који се утврђује 

садржина финансијских и рачуноводствених података у проспекту за дистрибуцију 
хартија од вредности, са стањем на дан 31. децембра за претходну пословну 
годину; 

 
 
 

А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ: 31.12.2006. 

УКУПНИ ПРИХОДИ: 56.392 

Пословни приходи: 4.976 

 - Приходи од продаје 2.611 

 -  Приходи до активирња учинака 24 

 -  Повећање вредности залиха 
учинака 

164 

 - Смањење вредности залиха 
учинака 

 

 -  Остали пословни приходи 2.177 

Финансијски приходи  19.841 

Остали приходи 31.575 

УКУПНИ РАСХОДИ: 32.833 

Пословни расходи 26.402 

 - Набавна вредност продате робе 13 

 -  Трошкови материјала 3.540 

 -  Трошкови зарада, и остали 
лични расходи 

14.913 

 - Трошкови амортизације и 
резервисања 

4.678 

 -  Остали пословни расходи 3.258 

Финансијски расходи  866 

Остали расходи 5.565 

ДОБИТАК (ГУБИТАК) ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

23.559 

НЕТО ДОБИТАК (ГУБИТАК)ПОСЛОВАЊА 
КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА 

 



ДОБИТАК (ГУБИТАК) ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 23.559 

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  

Порески расходи периода  

Одложени порески расходи периода 8.536 

Одложени порески приходи периода  

Исплаћена лична примања послодавцу  

НЕТО ДОБИТАК (ГУБИТАК): 15.023 

НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА 
МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  

 

НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА 
ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ 
ЛИЦА 

 

И ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   

1. Основна зарада   

2. Умањена зарада по акцији  

Б. АКТИВА И ПАСИВА: 31.12.2006. 

УКУПНА АКТИВА: 185.278 

Стална имовина 137.259 

 Неуплаћени уписани капитал  

 Гоодwилл  

 Нематеријална улагања 241 

 Некретнине, постројења, опрема и 
биол. средства 

136.478 

 Дугорочни финансијски пласмани 540 

            Учешћа у капиталу 540 

 Остали дугорочни фин. 
пласмани 

 

Обртна имовина 48.019 

    Залихе 43.854 

 Стална средства намењена продаји и 
сред. Пословања које се обуставља 

 

 Кракорочна потраживања, пласмани и 
готовина 

4.165 

 Одложена пореска средства  

Пословна имовина 185.278 

Губитак изнад висине капитала  

Ванбилансна  актива  

УКУПНА ПАСИВА: 185.278 

Трајни капитал: 120.937 

  основни капитал 43.482 

 неуплаћени уписани капитал  

 резерве  1.175 

 ревалоризационе резерве  93.100 

 нераспоређена добит 18.070 

 Губитак 34.890 

 Откупљене сопстене акције  



Дугорочна резервисања и обавезе 64.341 

 Дугорочна резервисања  

 Дугорочне обавезе 23.885 

 Дугорочни кредити  

 Остале дугорочне обавезе 23.885 

 Краткорочне обавезе 31.920 

 Краткорочне финансијске 
обавезе 

18.531 

 Обавезе по основу сред. 
намењених продаји и сред. 
Пословања која се обуставља 

 

 Обавезе из пословања 6.318 

 Остале краткорочне обавезе и 
пас. вр. огранич. 

5.662 

 Обавезе по основу ПДВ и 
осталих јав. прихода  

1.409 

 Обавезе по основу пореза на 
добитак  

 

 Одложене пореске обавезе 8.536 

Ванбилансна пасива  

 
 
4.5. укупан број издатих акција (укупан број обичних акција, број сопствених акција у 

оквиру обичних акција, преференцијалне акције по класама);  
 

133.100 обичних акција 
 
4.6. број и проценат учешћа Акцијског фонда, ПИО фонда и резервисаног друштвеног 

капитала, у укупном броју издатих обичних акција; 
 

У укупном броју издатих обичних акција нема учешћа Акцијског фонда, ПИО 
фонда и резервисаног друштвеног капитала 

 
4.7. други битни подаци о циљном друштву познати понуђачу; - 
4.8. навести посебно број обичних акција које је издало циљно друштво чији је 

законити ималац на дан отварања понуде: 
− понуђач; 

 
Понуђач  друштва  поседује 123.316 обичних акција (92,65%) које је издало 
циљно друштво 

 
− лица која с њим заједнички делују (за свако лице појединачно); - 

 
Милован Коцић  мб . 0106959730066 , Алексиначка 24 Ниш ,-   власник 

− члан управе или надзорног одбора понуђача - 
− лице које има више од 10% гласова у скупштини понуђача; - 

 
Милован Коцић  мб . 0106959730066 , Алексиначка 24 Ниш ,-   власник 



 
 
4.9. дати следеће податке о куповини (или другом начину стицања) и продаји (или 

другом начину располагања) акција са правом гласа, чији је издавалац циљно 
друштво, које је закључио понуђач и лица која с њим заједнички делују у периоду од 
две године пре отварања понуде: 

 
Број купљених акција Куповна цена Датум трансакције Начин стицања акција 

акција 
          98.921     227,63      30.12.2005 Аукцијски-продаја 

друштвеног капитала 
           24.395     400,00      29.06.2006 Обавезна 

докапитализација 

 
5. Подаци о понуђачу 
 
5.1. пословно име, седиште и адресу, односно име и презиме и адреса понуђача и лица 

с којима понуђач заједнички делује, матични број и ПИБ; 
   

Понуђач: YUMIS д.о.о  Ниш  - Булевар  Светог цара Константина 80-86 , мб: 
101858325 пиб  101858325 
Милован Коцић  мб. 0106959730066,  Алексиначка 24 Ниш, -  власник 
 

 
5.2. основна делатност; - 
 

15890   Производња  осталих  прехрамбених производа 
 
5.3. вредност основног капитала понуђача по решењу о упису у одговарајућем 

регистру; 
 

5.653,13 еура 
 
5.4. навести изворе и начин обезбеђивања средстава за куповину акција циљног 

друштва: 
   

Понуђач акције циљног друштва плаћа из сопствених извора,  која су обезбеђена 
  банкарском гаранцијом  AIK BANKE  – а.д  НИШ    депоновањем новца на  
наменски рачун бр : 105-450-37 код  

 
5.4. подаци о лицима која имају више од 25% гласова у скупштини понуђача или о 

десет највећих акционара са правом гласа, односно удеоничара понуђача: - 
 
    Милован Коцић  је  оснивач  и власник  понуђача 
 

Понуђач је правно лице. 
 



5.6. подаци о другим правним лицима (повезана лица) и зависним друштвима понуђача 
у којима понуђач има више од 25% гласова у скупштини;  

 
Нема. 

 
5.7. подаци из биланса стања и биланса успеха које су понуђач и правна лица која са 

њим заједнички делују, исказали у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, 
који се дају на начин на који се утврђује садржина финансијских и 
рачуноводствених података у проспекту за дистрибуцију хартија од вредности, са 
стањем на дан 31. децембра за претходну пословну годину, са мишљењем 
овлашћеног ревизора; - 

     
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ: 31.12.2006. 

УКУПНИ ПРИХОДИ: 522.452 

Пословни приходи: 507.892 

 - Приходи од продаје 507.463 

 -  Приходи до активирња учинака 18 

 -  Повећање вредности залиха 
учинака 

 

 - Смањење вредности залиха 
учинака 

270 

 -  Остали пословни приходи 141 

Финансијски приходи  11.417 

Остали приходи 3.683 

УКУПНИ РАСХОДИ: 511.061 

Пословни расходи 487.850 

 - Набавна вредност продате робе 31.575 

 -  Трошкови материјала 336.175 

 -  Трошкови зарада, и остали 
лични расходи 

55.748 

 - Трошкови амортизације и 
резервисања 

17.949 

 -  Остали пословни расходи 46.403 

Финансијски расходи  11.833 

Остали расходи 11.378 

ДОБИТАК (ГУБИТАК) ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

11.391 

НЕТО ДОБИТАК (ГУБИТАК)ПОСЛОВАЊА 
КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА 

 

ДОБИТАК (ГУБИТАК) ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 11.391 

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  

Порески расходи периода  

Одложени порески расходи периода  

Одложени порески приходи периода  

Исплаћена лична примања послодавцу  

НЕТО ДОБИТАК (ГУБИТАК): 11.391 



НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА 
МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  

 

НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА 
ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ 
ЛИЦА 

 

И ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   

1. Основна зарада   

2. Умањена зарада по акцији  

Б. АКТИВА И ПАСИВА: 31.12.2006. 

УКУПНА АКТИВА: 355.987 

Стална имовина 112.989 

 Неуплаћени уписани капитал  

 Гоодwилл  

 Нематеријална улагања 316 

 Некретнине, постројења, опрема и 
биол. средства 

66.085 

 Дугорочни финансијски пласмани              46.588 

            Учешћа у капиталу    32.743 

 Остали дугорочни фин. 
пласмани 

13.845 

Обртна имовина 242.998 

    Залихе 46.986 

 Стална средства намењена продаји и 
сред. Пословања које се обуставља 

 

 Кракорочна потраживања, пласмани и 
готовина 

196.012 

 Одложена пореска средства  

Пословна имовина 355.987 

Губитак изнад висине капитала  

Ванбилансна  актива  

УКУПНА ПАСИВА: 355.987 

Трајни капитал: 77.259 

  основни капитал 4.984 

 неуплаћени уписани капитал  

 резерве  1.162 

 ревалоризационе резерве   

 нераспоређена добит 71.113 

 Губитак  

 Откупљене сопстене акције  

Дугорочна резервисања и обавезе 278.728 

 Дугорочна резервисања  

 Дугорочне обавезе 28.876 

 Дугорочни кредити 1.306 

 Остале дугорочне обавезе 27.570 

 Краткорочне обавезе 249.852 



 Краткорочне финансијске 
обавезе 

48.902 

 Обавезе по основу сред. 
намењених продаји и сред. 
Пословања која се обуставља 

 

 Обавезе из пословања 188.573 

 Остале краткорочне обавезе и 
пас. вр. огранич. 

12.187 

 Обавезе по основу ПДВ и 
осталих јав. прихода  

190 

 Обавезе по основу пореза на 
добитак  

 

 Одложене пореске обавезе  

Ванбилансна пасива  

 
 
5.8. битнији догађаји у пословању понуђача и лица која са њим заједнички делују од 

дана састављања биланса до дана припреме ове понуде; - 
5.9. подаци о директору, члановима Управног и Надзорног одбора понуђача; - 
 

Јаода  Николић  директотка 
 
5.10. докази о имовинском стању, ако је понуђач физичко лице (облици имовине који 

представљају учешће понуђача у основном капиталу другог правног лица и 
зависним друштвима понуђача); 

5.11. пословно име, седиште и адреса овлашћеног брокерско-дилерског друштва, члана 
Централног регистра који је учествовао у припреми понуде за преузимање акција. 

   
Брокерско - дилерско друштво ,,ММК Group,, д.o.o Ниш, ТЦ Калча, ламела 
ДII, локал 105 

6. Однос понуђача и лица која с њим заједнички делују и 
циљног друштва 

 
Дати податке о битнијим пословним односима и закљученим уговорима између 
понуђача и лица која са њим заједнички делују и циљног друштва чије су акције 
предмет понуде; - 
 

7. Однос понуђача и лица која с њим заједнички делују и 
чланова управе циљног друштва 

 
Дати податке да ли су и када, обављени преговори између понуђача и лица која са 
њим заједнички делују и чланова управе циљног друштва у вези понуде за 
преузимање акција и навести исход тих преговора; - 
Дати податке о закљученим уговорима или споразумима, односно о намери 
закључења уговора или споразума између понуђача и лица која са њим заједнички 
делују и чланова управе циљног друштва чије су акције предмет ове понуде, који 



се односе на исплате накнада и датих других погодности члановима управе тог 
друштва због ранијег опозива, односно разрешења услед преузимања контроле над 
управљањем друштвом или који се односе на даље обављање послова тих чланова 
управе; - 

 

8. Однос понуђача и лица која с њим заједнички делују и 
акционара циљног друштва 

 
Дати податке о закљученим уговорима или споразумима између понуђача и лица 

која са њим заједнички делују и законитих ималаца акција, на које се односи ова понуда;  
 

9. Циљеви понуђача и лица која с њим заједнички делују и 
њихове намере у вези са циљним друштвом 

 
Навести циљеве и намере понуђача и лица која са њим заједнички делују у вези са 
циљним друштвом и то: 
− будућим пословањем, делатношћу циљног друштва и места њеног обављања,  

 
 

Понуђач нема намеру да мења делатност циљног друштва и место њеног 
обављања, а заинтересован је за унапређење његовог пословања 

 
− стратешки план за циљно друштво и компанију понуђача, 

 
Понуђач жели да циљно друштво учини профитабилним , са бољом тржишном 
позицијом у оквиру делатности 

 
− навести могуће последице намера понуђача на очување послова запослених и 

управе, укључујући и материјалне промене у условима запошљавања; 
 
 

 
Понуђач има намеру да очува  послове запослених и управе, без битнијих 
материјалних  промена и услова запошљавања. 

 
10. Друге битне чињенице 

 
Навести друге чињенице и околности познате понуђачу, а које нису објављене на 
други начин, које могу имати утицаја на вредности и тржишну цену акција на коју 
се понуда односи;- 
 
 
 

11. Навести да понуђач даје следећу изјаву: 



 
YUMIS д.о.о Ниш даје понуду свим акционарима циљног друштва који су 
власници акција са правом гласа и обавезује се да купи сваку акцију с правом 
гласа, под прописаним и објављеним условима. 

 
 
 
12. Одговорна лица 
 

 
Брокерско-дилерско друштво „MMK Group“ a.д.. Ниш 
 
________________________ 
Наташа Џелебџић, директорka 
    
YUMIS д.о.о  Ниш 
 
________________________ 
 Јагода Николић, директорка   
Бул. Сцетог цара Константина 80-86, Ниш 
ЈМБГ 1008957749113 
         
 

 
 

Комисија не одговара за тачност и истинитост података наведених у понуди за 
преузимање и не оцењује оправданост и целисходност елемената понуде за преузимање. 

Одговорно лице понуђача (директор или друго овлашћено лице) је одговорно за 
истинитост и целовитост информација садржаних у понуди за преузимање, као и 
скраћеном тексту понуде за преузимање. 


