
У складу са чланом 228. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011), чланом 

103. Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности („Сл. гласник РС“бр. 

113/2006.),  Дунав банка а.д. Београд, упућује 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ ЗА ПРОДАЈУ (ОТУЂЕЊЕ) СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА  

 

 

2.  УСЛОВИ ПОНУДЕ ЗА ПРОДАЈУ (ОТУЂЕЊЕ) АКЦИЈА 

2.1. Цена по којој се акције 

нуде на продају 

1.050,00  динара по једној акцији.                             

Понуђене акције се плаћају у новцу. 

2.2. Максималан број акција које се продају и 

процентуално учешће 

65.408 комада акција, односно 3,78814% од укупног 

броја издатих акција 

2.3. Право на упис и уплату сопствених акција Право уписа и уплате имају акционари власници 

обичних акција издаваоца, према јединственој 

евиденцији акционара из Централног регистра ХоВ на 

дан 15.05. 2014.  г. сразмерно свом учешћа у акцијском 

капиталу. 

Преостале непродате акције биће понуђене на продају 

Београдској берзи а.д. Београд трeћим лицимa, 

дeпoнoвaне у пoнуди зa  прeузимaњe или пoништене у 

склaду сa Зaкoнoм o приврeдним друштвимa. 

2.4. Датум отварања и датум затварања понуде за 

продају (отуђење) сопствених акција 

Датум отварања понуде:   22.05. 2014. године. 

Датум затварања понуде: 20.06.2011. године. 

2.5. Поступак уписа и уплате Упис и уплату акција могу вршити лица која претходно 

пруже доказ да имају отворен власнички рачун хартија 

од вредности код члана Централног регистра ХоВ. 

Упис акција се врши потписивањем уписнице и 

давањем налога за куповину акција код брокерско-

дилерског друштва „Dunav Stockbroker“ а.д. Београд, 

Коларчева бр 7/I тел: 3223-764; фаx: 3223-763; е-миал: 

dunavstockbroke@dunavstockbroker.com 

Уплата акција врши се у новцу, уплатом на  посебан 

наменски динарски рачун издаваоца број  

1.1. Назив, седиште, МБ и ПИБ издаваоца који 

продаје (отуђује) сопствене акције 

Дунав банка а.д. Беогад, Франше д'Епереа 88  

МБ:   09081488 

ПИБ: 100017720 

1.2. Датум одлуке Управног одбора Одлука Управног одбора бр. 27/12/14 од 15.05.2014. г.                                   

1.3. Врста, класа и број акција на које се односи 

ова понуда 

Обичне акције са правом гласа  

65.408 комада акција, односно 3,78814% од укупног 

броја издатих акција  

ЦФИ код:   ЕСВУФР 

ИСИН број:  РСКMБAE89493 

1.4. Подаци о правима из акција које су предмет 

понуде 

- право учешћа и гласања на Скупштини, тако да једна 

акција даје право на један глас;  

- право на исплату дивиденде;  

- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или 

стечајне масе у складу са законом којим се уређује 

ликвидација и стечај банака;  

- право пречег стицања обичних акција, и других 

финансијских инструмената заменљивих за обичне 

акције, из нових емисија;  

- друга права утврђена прописима, Уговором о 

оснивању и Статутом 



360-0669990000005-64 који је отворен  код Дунав банке 

а.д. Београд.  
Упис и уплата може се обавити сваког радног дана 

током важења понуде за продају у времену од 09:00 до 

15:00 часова, а на дан затварања понуде до 12:00 часова. 

2.6. Трошкови које сноси акционар који је 

прихватио ову понуду 

Акционар који прихвати Понуду за продају сопствених 

акција Издаваоца сноси трошкове у складу са важећим 

Тарифницима Централног регистра ХоВ и члана 

Централног регистра ХоВ преко кога је извршио 

куповину акција издаваоца и провизију банке код које је 

извршио уплату акција. 

2.7. Начин и рок у коме понуђач врши пренос 

власништва над акцијама након окончања 

понуде за продају (отуђење) сопствених акција 

Пренос власништва над акцијама врши се налогом за 

пренос акција са власничког рачуна Дунав банке а.д.  

Београд, на власнички рачун акционара – купца који је 

отворен код члана Централног регистра ХоВ у року од 3 

радна дана од дана затварања понуде. 

2.8. Назив и седиште брокерско-дилерског 

друштва које је учествовало у припреми понуде за 

продају (отуђење) сопствених акција 

Брокерско-дилерско друштво „Dunav Stockbroker“ а.д. 

Београд, Коларчева бр. 7 

 

2.9. Достава понуде Дунав банка а.д. Београд  ће понуду за продају 

(отуђење) сопствених акција доставити свим 

акционарима, власницима обичних акција, на начин 

предвиђен за слање позива за скупштину акционара. 

3.0. Обавезе објављивања 

понуде за преузимање 

У складу са чл. 6. Закона о преузимању акционарских 

друштава (Сл. Гласник РС, бр. 46/06, 107/2009 и 

99/2011), лице које стекне акције издаваоца, којима 

заједно са акцијама које већ има, прелази 25% од 

укупног  броја гласова које дају акције са правом гласа 

издаваоца, обавезно је да о стицању одмах, истовремено 

обавести организациони облик организованог тржишта 

на коме се тргује акцијама издаваоца, Комисију за ХоВ 

и издаваоца и објави понуду за преузимање, под 

условима и на начин одређен тим Законом. 

  

У Београду 19. маја  2014.  године.                                

           Председник Извршног одбора           

                                                                                                     Срђан Брајовић                         

                                                                                                              

 

                                                                                                             Члан Извршног одбора                       

                                                                                                                    мр Соња Лукић                        

 


