
О-ЗУ 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗНАЧАЈНОМ УЧЕШЋУ 
 

1. Подаци о јавном друштву, издаваоцу акција 

1. Пословно име AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS AD 

NOVI SAD 

2. МБ 08011923 

3. Седиште и адреса Bulevar oslobođenja 127, Novi Sad 

4. Број издатих акција са правом гласа 35.241 

5. Тржиште на којем су акције укључене 
(регулисано/МТП) 

MTP 

2. Подаци о значајном учешћу (заокружити праг и означити разлог достављања обавештења) 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 50% 75% 

Стицање тачно прописаног прага  

Прелажење преко прописаног прага X 

Пад испод прописаног прага  

3. Подаци о правном/физичком лицу које је досегло, прешло или пало испод прага прописаног чл. 57. 

Закона 

1. Пословно име (Име и презиме) MIROTIN DOO VRBAS 

2. Матични број 08335087 

3. Седиште и адреса (Пребивалиште) VRBAS, IVANA MILUTINOVIĆA 33 

4. Одговорна лица у правном лицу ĐOKO VUJIČIĆ 

5. Контакт телефон 021/706-270 

6. Електронска адреса mirotin@mirotin.rs 

4. Подаци о контролисаним друштвима преко којих лице из тачке 3. овог обавештења остварује право 

гласа, уколико је то случај 
Пословно име, МБ, седиште и адреса  Број и % гласова 

1. MIROTIN INVEST DOO VRBAS, MB 20714913,  

    VRBAS, IVANA MILUTINOVIĆA 33 
16.456 akcija/glasova, učešće 46,6956% 

2.  

3.  

5. Подаци о акционару, ако је различит од лица из тач. 3. и 4. овог обавештења, као и подаци о лицу 

које за рачун тог акционара остварује право гласа сходно чл. 58. Закона 
Пословно име (име и презиме),  
МБ, седиште и адреса акционара 

Пословно име (име и презиме),  
МБ, седиште и адреса другог лица 

1.  1. 

2. 2. 

3. 3. 

6. Датум када је праг достигнут, прекорачен 

или испод којег се пало 
11.10.2016. godine 

7. Исправа и начин на основу кога се достиже, прелази или пада испод прописаног прага 



Obaveštenje o promenjenom broju akcija i vrednosti osnovnog kapitala, objavljeno dana 13.10.2016. godine 

na sajtu Beogradske berze (www.belex.rs). 

8. Подаци о броју гласова у апсолутном и релативном износу пре и након промене прага, израчунати на 

основу укупног броја издатих акција са правом гласа 

 

Стање гласова пре промене Стање гласова након промене  

Број % Број % 

19.370 34,87 19.370 54,96 

9. Датум достављања овог обавештења  

    јавном друштву 
17.10.2016. godine 

10. Додатне информације 

Mirotin DOO Vrbas i sa njim povezano lice Mirotin Invest 

DOO Vrbas zajedno poseduju ukupno 19.370 komada 

običnih akcija izdavaoca Agrovojvodina komercservis a.d. 

Novi Sad, što predstavlja 54,9644% od ukupnog broja 

izdatih akcija sa pravom glasa, od čega Mirotin DOO 

Vrbas poseduje 2.914 akcija (8,2688% od ukupnog broja 

izdatih akcija sa pravom glasa), dok Mirotin Invest DOO 

Vrbas poseduje 16.456 akcija (46,6956% od ukupnog 

broja izdatih akcija sa pravom glasa).  

 

 

Датум                        

                                                                           Име, презиме и потпис 
19.10.2016.         

                                              AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS AD NOVI SAD 
 

                 Saša Janjić, izvršni direktor 

 
 




