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04/4 br. 7011/13 
 
Na osnovu člana 39. stav 1. Pravilnika o listingu  Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 3163‐
1/12, u daljem tekstu Pravilnik o listingu), Komisija za listing Beogradske berze a.d. Beograd (u 
daljem tekstu: Komisija za listing), na I/13 sednici dana  26.6.2013. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o utvrđivanju roka izdavaocu Tigar a.d. Pirot 

za obezbeđenje ispunjenosti opštih uslova za Prime listing 
  
 

Član 1. 
 

Izdavaocu ‐ Tigar a.d. Pirot (u daljem tekstu: Izdavalac) utvrđuje se rok u trajanju do 24.8.2013. 
godine,  u kome  je u obavezi da obezbedi  ispunjenost opšteg uslova za Prime  listing  iz  člana 9. 
stav 1. tačka 2. Pravilnika o listingu i o istom dostavi Berzi sledeće dokaze i dokumentaciju: 

1. godišnje  finansijske  izveštaje  Izdavaoca  za  2012.  godinu  korigovane  saglasno 
uzdržavajućem  mišljenju  nezavisnog  revizora  izraženom  u  izveštajima  o  reviziji 
finansijskih izveštaja Izdavaoca za 2012. godinu; 

2. izveštaje  o  reviziji  korigovanih  izveštaja  iz  tačke  1.  ovog  stava  sastavljene  u  skladu  sa 
zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, sa izraženim pozitivnim mišljenjem ili 
mišljenjem sa rezervom.  

 
Član 2. 

 
Ako Izdavalac ne postupi u svemu u skladu sa članom 1. ove Odluke, Komisija za listing će akcije 
Izdavaoca isključiti sa Prime listinga i u skladu sa članom 39. stav 3. Pravilnika o listingu uključiti 
na drugi segment regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex.     
 

Član 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Ova Odluka objavljuje se na internet stranici Berze. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
Rešenjem Komisije za  listing (04/4 br. 1482/07 od 2.4.2007. godine) na  listing „A” berzanskog 
tržišta primljene su akcije izadavaoca Tigar a.d. Pirot, koje su saglasno članu 241.stav 1. Pravila 
poslovanja  Beogradske  berze  a.d.  Beograd  (04/2  br.  3242/12),  sa  danom  stupanja  na  snagu 
pomenutih Pravila (7.5.2012. godine) uključene na Prime Listing regulisanog tržišta.  
 
Na osnovu dostavljenih  izveštaja Izdavaoca, a u postupku provere ispunjenosti uslova za Prime 
listing akcija Izdavaoca konstatovano je da se u izveštaju nezavisnog revizora ‐ revizorska kuća 
„Eki  revizija  a.d.  Beograd“  koja  je  vršila  reviziju  godišnjih  finansijskih  izveštaja  Izdavaoca    za 
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2012. godinu, uzdržala od mišljenja na finansijske izveštaje za 2012. godinu, sa obrazloženjem da 
prilikom  revizije  nije  bila  u  mogućnosti  da  pribavi  revizorske  dokaze  koji  bi  bili  dovoljni  i 
odgovarajući da obezbede solidnu osnovu za izražavanje mišljenja. Takođe, konstatovano je i da 
su dati izveštaji revizora, zajedno sa finansijskim izveštajima Izdavaoca za 2012. godinu usvojeni 
na  skupštini  akcionara  Izdavaoca  održanoj  14.6.2013.  godine,  te  da  je  odlukama  o  njihovom 
usvajanju utvrđena i saglasnost skupštine da se pristupi korekciji finansijskih izveštaja u skladu 
sa revizorskim mišljenjem.   
 
Izdavalac  je saglasno članu 8. stav 2. Pravilnika o  listingu obavešten da  je  iz navedenih razloga 
prestao da ispunjava uslov za listing akcija na Prime Listing, propisan članom 9. stav 1. tačka 2. 
Pravilnika o listingu, koji utvrdjuje da izveštaj o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja društva 
čije  su  hartije  od  vrednosti  primljene  na  Prime  Listing  mora  da  sadrži  pozitivno  mišljenje  ili 
mišljenje sa rezervom,  te  time saglasno zakonu koji uređuje računovodstvo  i  reviziju  isključuju 
mogućnost izveštaja o reviziji sa negativnim mišljenjem ili uzdržavanjem od mišljenja.  Izdavaocu 
je ukazano i na okolnost da je članom 8. stav 1. Pravilnika o listingu utvrdjena obaveza izdavaoca  
čije  su  hartije  od  vrednosti  uključene  na  Prime  Listing,  da  tokom  perioda  listiranja  hartije  od 
vrednosti  na  pripadajućem  listingu  ispunjava  opšte  i  posebne  uslove  za  dati  listing  hartije  od 
vrednosti utvrđene Pravilnikom o listingu.  
 
U  vezi  sa  navedenim  konstatovano  je  da  je  članom  38.  stav  1.  tačka  4.  Pravilnika  o  listingu 
prestanak  ispunjenosti  uslova  za  listing  utvrđen  kao  jedan  od  osnova  za  isključenje  hartija  od 
vrednosti  izdavaoca sa  listinga, kao  i da u skladu sa članom 39. stav 1. Pravilnika o  listingu, po 
datom osnovu Komisija za listing  može izdavaocu, na njegov predlog odlukom utvrditi primereni 
rok, koji ne može biti duži od dva meseca, u kome  je dužan da obezbedi  ispunjenost uslova za 
listing.  
 
Saglasno navedenom, Izdavalac se obratio Komisiji za  listing pisanim zahtevom (broj Berze 03‐
6905 od 21.6.2013) za određivanje roka u kome bi pokušao da obezbedi  ispunjenost uslova za 
listing. Takođe, izjašnjavanjima upućenim  20.6.2013. i 24.6.2013. godine Izdavalac je ukazao na 
pokrenute  i  realizovane  aktivnosti  rukovodstva  Izdavaoca  u  cilju  korigovanja  finansijskih 
izveštaja i sprovođenja naknadne revizije istih, a   koja će biti predočena na vanrednoj skupštini 
akcionara.    
 
Komisija za listing je zahtev Izdavaoca za određivanje roka za obezbeđenje ispunjenosti uslova za 
listing  razmotrila  uzimajući  u  obzir  izjašnjenja  Izdavaoca  o  već  preduzetim  i  planiranim 
aktivnostima  Izdavaoca  na  obezbeđenju  ispunjenosti  uslova  za  listing,  te  ceneći  obim  i  vrstu 
aktivnosti koje je u tu svrhu neophodno preduzeti, kao i mogućnosti Izdavaoca da u raspoloživim 
vremenskim  okvirima  iste  realizuje.  U  tom  smislu,  Komisija  za  listing  je  većinom  glasova 
prisutnih članova ( sa tri glasa za i dva protiv) uvažila izjašnjenja Izdavaoca i ocenila celishodnim 
ostavljanje naknadnog  roka  za  ispunjavanje propisanih uslova  listinga  i  odlučila    da  Izdavaocu 
odobri  rok  do  24.8.2013.  godine  za  obezbeđenje  ispunjenosti  uslova  za  listing,  sa  obavezom 
Izdavaoca  da  dostavi  odgovarajuće  dokaze  i  dokumentaciju  iz  kojih  se  date  okolnosti  mogu 
sagledati. Komisija za listing je utvrdila i da će u slučaju da Izdavalac ne postupi u svemu u skladu 
sa navedenim, po  isteku odobrenog roka doneti  rešenje kojim se akcije  Izdavaoca  isključuju sa 
Prime  listing  i  uključuju na drugi  segment  regulisanog  tržišta,  odnosno MTP Belex u  skladu  sa 
pravilima propisanim članom 39. stav 3. Pravilnika o listingu.  
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Istovremeno članovi Komisije za listing prof.dr Nebojša Jovanović i Goran Bošković, koji su glasali 
protiv, izdvojili su mišljenje za odobrenje navedenog roka. U izdvojenom  mišljenju ukazali su da 
smatraju da iskazano mišljenje revizora predstavlja formalnu potvrdu da Izdavalac ne ispunjava 
uslove za Prime listing te da ne smatraju da Izdavaocu treba ponovo ostavljati naknadni rok za 
ispunjenje propisanih uslova, s obzirom da je Komisija za listing već dva puta u periodu od kada 
su  akcije  Izdavaoca    primljene  na  listing  „A“  berzanskog  tržišta  donosila  odluke  kojima  se 
Izdavaocu odobravaju naknadni rokovi za  ispunjavanje propisanih uslova, odnosno kriterijuma 
listinga.  U  mišljenju  je  ukazano  da  ove  okolnosti  nisu  u  dugoročnom  interesu  Berze  i  da  na 
listingu  regulisanog  tržišta  treba  da  budu  uključene  kompanije  koje  su  u  mogućnosti  da  u 
kontinuitetu obezbede  ispunjenost propisanih uslova za  listing,  te da moguće ustupke u smislu 
odobravanja naknadnih rokova za njihovo ispunjenje treba restriktivno primenjivati.       
 
Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.          

 
 
 

KOMISIJA ZA LISTING BEOGRADSKE BERZE   
 

                                                                                                                _________________________________________ 
                                                                                         prof. dr Nebojša Jovanović, predsednik 

                 
 
 
 
 
Dostavna naredba: 

1) Izdavaocu 
2) Komisiji za hartije od vrednosti 
3) arhivi Komisije za listing 
4) arhivi Berze 


