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На основу чл.40.Закона о преузимању акционарских друштава ("Сл.гл.РС",бр.46/06) и чл.23.Правилника о 
садржини и форми понуде за преузимање ("Сл.гл.РС", бр. 53/06) Управни одбор Акционарског друштва за 
производњу и промет ватрогасних справа и уређаја „Ватроспрем“ Београд, размотрио је понуду лица која 
заједнички делују:„SHEER KORPORACIJЕ“ Предузећа за спољну и унутрашњу трговину и услуге д.о.о. Београд, 
Кумодрашка 240,Ђурашковић Мила из Београда, Устаничка 67, за преузимање акција Акционарског друштва за 
производњу и промет ватрогасних справа и уређаја „Ватроспрем“ Београд и у прописаном року 

ОБЈАВЉУЈЕ 
 

МИШЉЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОНУДОМ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ  АКЦИЈА  
Акционарског друштва за производњу и промет ватрогасних справа и уређаја 

„Ватроспрем“ Београд 
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Навести издвојено мишљење појединог члана Управног одбора са образложењем2 

 
 

 
 

                                                   Бр. 5460 , Бг. 02.10.2008.год.                          
________________________                                                             ______________________           
Председник УО Ристо Ристић                                                      Члан УО Драгиша Мариковић    
                                                               М.П. 
________________________                                                        _______________________ 
Члан УО Стевица Дамнјановић                                                      Члан УО Мило Ђурашковић 
                                                 
 
 

Подаци о евентуалним преговорима понуђача (и 
лица која са њим заједнички делују) и чланова 
управног одобора у вези понуде за преузимање 
акција и навести исход тих преговора 

Нема 

Подаци о евентуалним уговорима или 
споразумима понуђача (и лица која са њим 
заједнички делују) и чланова управног одобора, 
који се односе на исплате накнада и/или друге 
погодности чланова управног одбора због 
превременог разрешења услед преузимања 
контроле над управљањем друштвом или који 
се односе на даље обављање послова тих 
чланова 

Нема 

Ако су у понуди за преузимање акција 
наведени нетачни подаци, навести тачну 
садржину података 

Нетачних података нема 

Мишљење о плановима понуђача о будућем 
пословању, делатности циљног друштва и 
места њеног  обављања 

Без примедби 

Мишљење о понуђеној цени акција 

Понуђена цена представља цену вишу од оне 
која је постигнута на  трговању на Београдској 
берзи у последња три месеца, и  она је веома 
коректно дата 

Мишљење о могућим последицама намере 
понуђача у вези запослених и управе, 
укључујући и материјалне промене у 
условима запошљавања 

Како се понудом не мења положај запослених 
и управе, нема примедби  

СТАВ УПРАВНОГ ОДБОРА ДА ЛИ ПОДРЖАВА ИЛИ НЕ 
ПОНУДУ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ 2 

Управни одбор у целости подржава дату 
понуду за преузимање

Нема 


