
 
Образац МУО 

 

На основу члана 40. Закона о презимању акционарских друштава ("Службени гласник РС", бр. 46/06) и члана 
23. Правилника о садржини и форми понуде за преузимање ("Службени гласник РС", бр. 53/06) Управни 
одбор Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и 
истраживање и производњу природног гаса Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, Народног фронта 12 

 
О Б Ј А В Љ У Ј Е 

 
МИШЉЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОНУДОМ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ  

ОАД „ГАСПРОМ ЊЕФТ“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Није било преговора између понуђача и лица која са 
њим заједнички делују и чланова Управног одбора у 
вези понуде за преузимање. Објављивање понуде за 
преузимање је обавеза понуђача према Уговору о 
продаји и куповини акција Нафтне индустрије Србије ад 
Нови Сад, који је закључен 24.12.2008 између Републике 
Србије и ОАД „Гаспром њефт“, а којим је понуђач 
стекао контролно учешће у циљном друштву. 

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 

Не постоје уговори или споразуми између понуђача и 
чланова Управног одбора 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. Контрола над 
управљањем је преузета од стране понуђача на основу 
Уговора о продаји и куповини акција Нафтне индустрије 
Србије ад Нови Сад, који је закључен 24.12.2008 између 
Републике Србије и ОАД „Гаспром њефт“, а којим је 
понуђач стекао контролно учешће у циљном друштву.

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

Подаци наведени у понуди за преузимање су тачни. 

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

Управни одбор је сагласан са плановима понуђача о 
будућем пословању, делатности друштва и места њеног 
обављања, који су наведени у понуди за преузимање 
 

Мишљење о понуђеној цени акција 

Понуђена цена акција је одређена у складу са 
меродавним прописима и Уговором о продаји и 
куповини акција Нафтне индустрије Србије ад Нови 
Сад, који је закључен 24.12.2008 између Републике 
Србије и ОАД „Гаспром њефт“.

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

Управни одбор сматра да не постоје разлози за 
неприхватање намере понуђача у вези запослених и 
управе, укључујући и материјалне промене у условима 
запошљавања, који су наведени у понуди за преузимање.

СТАВ УПРАВНОГ ОДБОРА ДА ЛИ 
ПОДРЖАВА ИЛИ НЕ ПОНУДУ ЗА 
ПРЕУЗИМАЊЕ  

Управни одбор подржава понуду за преузимање. 
Објављивање понуде за преузимање је обавеза понуђача 
према Уговору о продаји и куповини акција Нафтне 
индустрије Србије ад Нови Сад, који је закључен 
24.12.2008 између Републике Србије и ОАД „Гаспром 
њефт“, а којим је понуђач стекао контролно учешће у 
циљном друштву. 

 



 
 
Навести издвојено мишљење појединог члана Управног одбора са образложењем1 

 
 
 
 
 
Београд, 03.02.2011. године _ 
Место и датум 
 
Вадим Јаковљев 
Председник Управног одбора НИС а.д. Нови Сад  
Заменик председника Извршног одбора, Први Заменик Генералног 
директора – Финансијски директор ОАД "Гаспром њефт" 

Председник __________________ 

 
Кирил Кравченко 
Генерални директор НИС а.д. Нови Сад  
Члан Извршног одбора ОАД "Гаспром њефт", Заменик генералног 
директора за управљање иностраним активама ОАД "Гаспром њефт" 

Члан __________________ 

 
Александр Крилов 
Директор Дирекције за регионалну продају ОАД „Гаспром њефт“ 

Члан __________________ 

 
Владислав Баришњиков 
Члан Извршног одбора, Заменик генералног директора за развој 
међународног бизниса ОАД "Гаспром њефт" 

Члан __________________ 

 
Анатолиј Чернер 
Заменик председника Извршног одбора, Заменик генералног директора за 
логистику, прераду и промет ОАД "Гаспром њефт" 

Члан __________________ 

 
Игор Антонов 
Заменик председника Извршног одбора, заменик генералног директора за 
безбедност ОАД „Гаспром њефт” 

Члан __________________ 

 
Душан Петровић 
Заменик председника Демократске странке 
 

Члан __________________ 

Никола Мартиновић 
 Члан __________________ 

Даница Драшковић 
 Члан __________________ 

Станислав Шекшња 
Професор предузетничког лидерства међународне школе бизниса 
INSEAD 

Члан __________________ 

 
  М.П. Име, презиме и потпис 
   члана Управног одобора 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

Не постоје издвојена мишљења појединих чланова Управног одбора


