
 

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)  Управa друштва
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УТП МOРАВА АД ЧАЧАК 
 

ОБЈАВЉУЈЕ 

 

МИШЉЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОНУДОМ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ  

 

МИЛЕНКО КОСТИЋ 

 

 
Мишљење о висини понуђене цене Понуђена цена је у складу са Законом о преузимању 

акционарских друштава. 

Мишљење о намери понуђача у погледу будућег пословања 

циљног друштва 
Одбор директора  подржава планове понуђача у вези 

будућег пословања циљног друштва. 

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 

Одбор директора има позитивно мишљење о стратешким 

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 
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 између понуђача и чланова одбора 

директора у вези понуде за преузимање. 

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 никакви споразуми или уговори између 

понуђача и чланова одбора директора који се односе на 

исплате накнада и/или друге погодности чланова одбора 

директора због превременог разрешења услед преузимања 

контроле над управљањем друштвом или које се односе 

на даље обављање послова тих чланова. 

Ако су у понуди за преузимање акција наведени нетачни подаци, 

навести тачну садржину података 
Сви подаци у понуди за преузимање су тачни. 

Јасан став Управе да ли подржава или не подржава понуду за 

преузимање 
Одбор директора  у потпуности подржава понуду за 

преузимање. 

 

Нема издвојеног мишљења појединог члана управе. 

 

* Директор Верица Костић је повезано лице са понуђачем ( супруга ) па због сукоба интереса није 

учествовала у давању мишљења управе  у вези са понудом за преузимање. 
 

  

 Чачак,24.09.2013. М.П. Одбор директора: 

 1. Мирослав Дедијер 

 

 2.Борка Ристић 

 

 3.Верица Костић 

 

                                                 
 или други одговарајући орган управљања у складу са  Законом о привредним друштвим. Управа циљног друштва је дужна да најкасније у року од 

10 дана од објављивања понуде за преузимање, објави своје образложено мишљење о понуди за преузимање, у истим дневним новинама у којима је 

објављена понуда за преузимање. 
Пре објављивања свог мишљења, Управа друштва је дужна да, најкасније у року од три дана од дана објављивања понуде за преузимање, достави 

своје мишљење представницима запослених или запосленима циљног друштва, уколико нема представника запослених, и  обавести их да имају 

право да, у року од наредних 5 дана, на организован начин искажу своје мишљење о понуди за преузимање, посебно са становишта њеног утицаја на 
запосленост.  

Уколико Управа друштва благовремено добије мишљење представника запослених о понуди за преузимање, потписано од стране изабраних 

представника, дужна је да га објави истовремено са својим мишљењем. 

Уколико објављено мишљење Управе друштва и запослених садржи нетачне или информације које могу довести у заблуду, лица која су учествовала 

у изради мишљења биће солидарно одговорна акционарима циљног друштва за насталу штету. 

Фотокопију објављеног мишљења, Управа друштва доставља Комисији одмах по објављивљиваљу. Обавезе из овог члана односе се и на 
конкурентску понуду. 


