
 

 

 

 

 

 

Образац МУО 
 

На основу члана 40. Закона о преузимању акционарских друштава ("Службени гласник РС", бр. 

46/06, 107/2009 и 99/2011) и члана 24. Правилника о садржини и форми понуде за преузимање акција 

("Службени гласник РС", бр. 10/2012)  Одбор директора Акционарског друштва „НАПРЕД-РАЗВОЈ“ 

Београд, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 115 
 

ОБЈАВЉУЈЕ 

 

МИШЉЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОНУДОМ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ „UTMA-COMERC« d.o.o. Београд, Нови 

Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 115 и лице које са понуђачем заједнички делује Доброслав 

Бојовић, Нови Београд, Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 195  
 

 
Мишљење о висини понуђене цене Цена коју се понуђач обавезује да плати по једној акцији у свему 

је утврђена у складу са одредбама члана 22. Закона о 

преузимању акционарских друштава. Мишљење о висини 

понуђене цене акција је позитивно. 

Мишљење о намери понуђача у погледу будућег пословања 

циљног друштва 

У понуди за преузимање акција јасно и реално су истакнути и 

опредељени циљеви и намере понуђача и лица које са њим 

заједнички делује у бољем позиционирању циљног друштва у 

оквиру гране, побољшању конкурентности, активном учешћу у 

унапређењу пословања и побољшању резултата друштва, чија 

основна делатност се не мења. 

Мишљење о статешким плановима понуђача у односу на циљно 

друштво и могућим последицама реализовања наведених 

планова на политику запошљавања и радноправни статус 

запослених циљног друштва, укључујући и материјалне промене 

у условима запошљавања 

Стратешки план понуђача у односу на циљно друштво који се 

састоји у даљем развоју делатности, повећању обима и 

квалитета градње новим улагањима кроз пројектно 

финансирање, у ком циљу је друштво и основано у поступку 

статусних промена, има реалне основе у постојећем раду, 

капацитетима и оријентацији понуђача и циљног друштва и неће 

имати негативне последице на политику запошљавања и 

материјалне промене у условима запошљавања. 

Навести да ли је било преговора понуђача и лица са којима 

понуђач делује заједнички и чланова Управе у вези са понудом 

за преузимање акција и исход тих преговора 

Није било преговора. 

Подаци о евентуалним уговорима или споразумима понуђача и 

лица са којима понуђач делује заједнички и чланова Управе, 

који се односе на исплате накнада и/или друге погодности 

чланова Управе због превременог разрешења услед преузимања 

контроле над управљањем друштвом или које се односе на даље 

обављање послова тих чланова 

Не постоје закључени уговори или споразуми између понуђача и 

лица које са њим заједнички делује са одбором директора 

циљног друштва који се односе на исплате накнада члановима 

одбора директора тог друштва због разрешења услед 

преузимања контроле или који се односе на даље обављање 

послова тих чланова управе. 

Ако су у понуди за преузимање акција наведени нетачни подаци, 

навести тачну садржину података 

У понуди су наведени тачни подаци. 

Јасан став Управе да ли подржава или не подржава понуду за 

преузимање 

Одбор директора у потпуности подржава одлуку за преузимање. 

 

У састављању овог мишљења није учествовао члан одбора директора Доброслав Бојовић, као лице 

које заједнички делује са понуђачем. 

 

 

У Београду, 16.10.2012. године    1. ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА 

              Јован Вучковић, дипл. правник 

 

 

        2. ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА 

              Витомир Перић, дипл.инг. 

 

 
  


