
  
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗДАВАОЦА РАВНАЈА А.Д. МАЛИ ЗВОРНИК 
О ПРОМЕНАМА У ЗНАЧАЈНОМ УЧЕШЋУ 

 
 
У складу са члановима 57. и 59. Закона о тржишту капитала (Службени гласник Републике Србије 31/2011, у 
даљем тексту Закон), изадавалац РАВНАЈА А.Д. МАЛИ ЗВОРНИК извештава јавност о променама у 
значајном учешћу, о стицању учешћа изнад 75% права гласа над акцијама јавног друштва РАВНАЈА А.Д. 
МАЛИ ЗВОРНИК, чијим се акцијама тргује на МТП - у. 
 
1) пословно име, седиште, адреса и други подаци јавног друштва, издаваоца акција: 
 
Друштво за производју грађевинског материјала РАВНАЈА А.Д. МАЛИ ЗВОРНИК 
Краља Петра И 1, Мали Зворник 
МБ: 07116217 
Генерални директор: Александар Савановић 
 
2) подаци о физичком или правном лицу које је достигло, прешло или пало испод прага прописаног чланом 
57. Закона: 
 
Подаци о лицу које је прешло праг од 75%: 
МБА МИЉКОВИЋ Д.О.О. БЕОГРАД 
Адреса и седиште:  
Булевар Михајла Пупина 181, Нови Београд 
МБ: 09134719 
Директор: Бранко Миљковић, Заступник: Вук Вујовић 
 
3) подаци о контролисаним друштвима преко којих лице из тачке 2) овог става посредно остварује право 
гласа, уколико је то случај: 
 
- 
 
4) подаци о акционару, ако је акционар различит од лица из тачке 2) и 3) овог става, као и подаци о лицу који 
за рачун тог акционара остварује право гласа сходно члану 37. овог Закона: 
 
Конзорцијум, МБ: КОНЗ730002306 
 
5) подаци о исправи и начину на основу кога се достиже, прелази или пада испод прописаног прага: 
 
МБА МИЉКОВИЋ Д.О.О. БЕОГРАД је стекао 68.698 акција у току Понуде за преузимање акција Равнаја а.д. 
Мали Зворник, а која је трајала од 12.05.2014. године до 09.06.2014. године. Салдирање је спроведено 
12.06.2014. године, у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности. У прилогу достављамо 
структуру капитала Равнаја а.д. Мали Зворник из евиденције Централног регистра, депоа и клиринга хартија 
од вредности, пре и након Понуде за преузимање. 
6) подаци о броју гласова у апсолутном и релативном износу којим се достиже, прелази или пада испод 
прописаног прага, а на основу података издаваоца о укупном броју издатих акција са правом гласа: 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ 
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА АД 

МАЛИ ЗВОРНИК, ул.Краља Петра I 1 

Матични број:    07116217 
Шифра делатности: 2352 
ПИБ:                101362961 
 
BANCA INTESA  160-6956-63                      
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE 335-25444-65 
KOMERCIJALNA BANKA 205-136308-19 
AIK BANKA 105-5700097-62 



 
Укупан број гласова: 284.502 
Праг од 75% - 213.377 гласова 
Број поседованих гласова пре преласка прага изнад 75% - Конзорцијум је поседовао 199.899 гласова, што је 
70,26% у односу на укупан број гласова 
 
7) подаци о укупном броју гласова у апсолутном и релативном износу који је достигнут, пређен или испод 
којег се пало: 
 
МБА МИЉКОВИЋ Д.О.О. БЕОГРАД и Конзорцијум након спроведене Понуде за преузимање, имају 268.597 
гласова, што је 94,41% у односу на укупан број гласова 
 
8) датум када је праг достигнут, прекорачен или испод којег се пало: 
12.06.2014. године 
 
9) датум када је издавалац примио Обавештење о значајном учешћу: 
13.06.2014. године 
 
 
 
 
 
Мали Зворник, 16.06.2014. године  
 

РАВНАЈА А.Д. МАЛИ ЗВОРНИК 
 

______________________ 
Александар Савановић 

генерални директор 
 


