


Одлуке о издавању обичних акција 3. емисије акција без објављивања проспекта ради 

повећања основног капитала и Одлуке о искључењу права пречег уписа акција, са 

образложењем, дати су у Прилогу 2, Прилогу 3 и Прилогу 4. овог Позива, респективно, и 

чине његов саставни део. Детаљан опис питања која се предлажу за расправу са 

образложењем Надзорног одбора Друштва дат је у Прилогу 5. 

Укупан број акција са правом гласа на седници Скупштине, по свим тачкама предложеног 

дневног реда, износи 34.409.871 издатих обичних акција. 

Одлуке по тачкама 1), 2), 3) и 4) дневног реда доносе се обичном већином гласова 

присутних акционара са правом гласа, док је за доношење одлуке под тачком 5) дневног 

реда потребна трочетвртинска већина гласова присутних акционара са правом гласа. 

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе са 

правом гласа по предметном питању. 

 

3. Преузимање материјала за седницу 

Материјал за седницу је могуће преузети лично у просторијама регистрованог седишта 

Друштва, сваког радног дана у периоду од 8.00 до 15.00 часова или на Интернет страници 

Друштва, путем линка: www.beg.aero. 

 

4. Дан акционара 

Право учешћа у раду седнице скупштине Друштва имају лица која су акционари Друштва 

на десети дан пре дана одржавања седнице (Дан акционара) и то према списку акционара 

како је утврђен на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног 

регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. 

Дан акционара је 27.5.2018.године.  

Акционари могу да изврше увид у списак акционара у просторијама Друштва, и то на адреси 

11180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, почев од наредног радног 

дана од Дана акционара па до радног дана који претходи дану одржавања седнице 

Скупштине, у периоду од 8.00 до 15.00 часова. 

Права акционара у вези са учешћем у раду Скупштине наведена су у тачки 5. овог позива. 

 

5. Поука о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине Друштва 

Акционар у вези са учешћем у раду Скупштине Друштва има следећа права: 

 

1) Учешће на седницама друштва 

Акционар који поседује најмање 0,1% од укупног броја обичних акција, односно 34.409 

акција, има право личног учествовања у раду Скупштине, што укључује: 

(1) право акционара да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција; 

(2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, 

укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе 

на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Статутом и 

Пословником Скупштине. 



Акционари који не поседују прописани минимални број акција за лично учешће из 

претходног става, могу се удруживати ради остваривања броја акција из претходног става 

и остваривања учешћа у раду Скупштине и права гласа у Скупштини, преко заједничког 

представника, односно пуномоћника. 

 

2) Предлагање допуне дневног реда 

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, односно 

1.720.494 акција, могу Надзорном одбору Друштва предложити додатне тачке за дневни 

ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима предлажу 

да Скупштина донесе одлуку, под условом да Друштву доставе образложени предлог или 

текст одлуке коју предлажу, у писаној форми, најкасније 10 дана пре одржавања седнице, 

уз навођење података о подносиоцу захтева. 

Подаци о подносиоцу морају укључивати (1) име и презиме уколико је акционар физичко 

лице, односно пословно име ако је акционар правно лице, (2) ЈМБГ уколико је акционар 

физичко лице, односно матични број ако је акционар правно лице, (3) врста акција и број 

акција које поседује. 

Друштво је дужно да предлог из става 1. овог одељка објави на Интернет страници Друштва 

најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога. 

Ако Надзорни одбор Друштва прихвати предлог из става 1. овог одељка, Друштво је у 

обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на 

учешће у раду скупштине, на начин предвиђен у члану 335, ставови 3. до 5. Закона о 

привредним друштвима. 

Ако Надзорни одбор не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у 

року од 3 дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року 

од 3 дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да 

предложене тачке стави на дневни ред Скупштине. 

Одлуком којом усваја захтев из претходног става овог члана суд одређује нове тачке 

дневног реда и одлуку одмах, а најкасније наредног радног дана, доставља Друштву које је 

дужно да ту одлуку без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду 

скупштине на начин предвиђен у члану 335, ставови 3. до 5. Закона о привредним 

друштвима. 

Суд може, према околностима случаја, одлучити да се одлука из става 6. овог одељка 

објави о трошку Друштва у најмање једном високотиражном дневном листу које се 

дистрибуира на целој територији Републике Србије. 

Ако нове тачке дневног реда обухватају и предлог за доношење одређених одлука, одлука 

суда из става 6. овог одељка мора садржати и текст тих одлука. 

Поступак из става 5. овог одељка је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року 

од осам дана од дана пријема захтева у суду. 

Жалба на одлуку из става 6. овог одељка не задржава извршење. 

 

3) Гласање преко пуномоћника  

Акционар може да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у 

раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа на седници Скупштине 



Друштва. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице, као и акционар 

који га је овластио. 

Пуномоћје се даје искључиво на формулару за давање пуномоћја који је дат у Прилогу 6. 

овог позива и чини његов саставни део, и није преносиво. 

Попуњена пуномоћја за заступање акционари достављају Друштву лично или поштом на 

адресу 11180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, односно 

електронским путем на е-маил адресу: sekretar.drustva@beg.aero. 

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом 

којим се уређује овера потписа. Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити 

потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује 

електронским потпис. 

Пуномоћја се достављају најкасније 3 радна дана пре одржавања седнице. 

Пуномоћник може бити свако пословно способно лице. 

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или 

другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног 

лица или његов запослени. 

Пуномоћник не може бити лице које је: 

(1) контролни акционар Друштва или је лице које је под контролом контролног 

акционара, или 

(2) директор или члан надзорног одбора Друштва, или лице које има то својство у 

другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под 

контролом контролног акционара, или 

(3) запослени у Друштву или лице које има то својство у другом друштву које је 

контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног 

акционара, или 

(4) лице које се у складу са чланом 62 Закона о привредним друштвима сматра 

повезаним лицем са физичким лицем из тачака (1) до (3) овог става, или 

(5) ревизор Друштва или запослени у лицу које обавља ревизију Друштва, или лице које 

има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву 

које је под контролом контролног акционара. 

Одредбе претходног става под тачкама (1) до (4) не примењују се на пуномоћника 

контролног акционара. 

Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара као пуномоћник за гласање, оно 

може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара. 

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, 

Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за 

гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум 

Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица. 

Банка која води збирне или кастоди рачуне која се у јединственој евиденцији акционара 

води као акционар у своје име а за рачун својих клијената сматра се пуномоћником за 

гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу 



презентује писано пуномоћје за гласање, односно налог за заступање издат од стране тих 

клијената. Банка може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно. 

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања 

седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести 

пуномоћника и Друштво. Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном 

применом правила о давању пуномоћја. Сматраће се да је пуномоћје опозвано ако 

акционар лично приступи седници Скупштине. 

 

 

4) Гласање у одсуству 

 

Акционар може да гласа писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на 

формулару за гласање у одсуству у складу са законом којим се уређује овера потписа. 

Формулар за гласање у одсуству се налази у Прилогу 7. овог позива и чини његов саставни 

део. 

Акционар који је гласао у одсуству у складу са претходним чланом сматра се присутним на 

седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. 

 

 

5) Право на постављање питања и добијање одговора 

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да директорима и 
члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда 
седнице Скупштине, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори 
на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда 
седнице. Директор, односно члан Надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор 
на постављено питање током седнице. Изузетно, одговор се може ускратити ако: 

(1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета 
Друштву или са њиме повезаном лицу; 

(2) би давањем одговора било учињено кривично дело; 
(3) је одговарајућа информација доступна на Интернет страници Друштва у форми 

питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице. 

Директор, односно члан Надзорног одбора може дати један одговор на више питања која 

имају исту садржину. 

У случају да директор, односно члан Надзорног одбора ускрати давање одговора 

акционару, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у записник 

са седнице, а акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од осам дана од дана 

одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву 

да му достави одговор на постављено питање у року од осам дана. Право на подношење 

захтева суду из претходног става има и сваки акционар који је на записник изјавио да 

сматра да је одговор неоправдано ускраћен. 

Поступак из претходног става овог члана је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву 

донесе у року од осам дана од дана пријема захтева. 

 

 

 

 





Члан 329. Закона о привредним друштвима прописује да је надлежност Скупштине да 
одлучује о другим питањима која су у склaду са овим законом стављена на дневни ред 
седнице Скупштине.  
 
Члан 15, став 1, тачка 16 Статута Друштва прописује да Скупштина одлучује и о другим 
питањима у складу са законом и статутом Друштва. 
 
Члан 32, став 1. Пословника о раду Скупштине број 21-12/3 од 28.6.2012. године прописује 
да се о раду Скупштине на седници сачињава записник, који води секретар Друштва. 
 
 
Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 
 
 
У Београду, дана 6.6.2018. године 
 
Председник скупштине Друштва 
 
____________________________ 
Мр Владимир Димитријевић 
 





























































































































 



ПРИЛОГ 2: Предлог Одлуке о емисионој цени акција 3. емисије акција - обичних 

акција, са образложењем 

 

 

На основу чланова 259. и 260. Закона о привредним друштвима („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015, у даљем тексту: Закон о 

привредним друштвима) и члана 15, став 1, тачка 2 Статута привредног друштва 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, матични број: 

07036540 (у даљем тексту: Друштво), скупштина Друштва, на ванредној 20. седници 

одржаној у Београду дана 6.6.2018. године, доноси следећу: 

 

О Д Л У К У 

о емисионој цени акција 3. емисије акција - обичних акција 

 

Члан 1. 

Емисиона цена обичних акција из 3. емисије акција износи 1.565,45 динара. 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

Члан 3. 

Ова одлука региструје се у складу са законом о регистрацији. 

Члан 4. 

Ова одлука је сачињена у 5 (пет) истоветних примерка. 

 

Образложење 

 

Чланом 260. Закона о привредним друштвима прописано је да емисиона цена акција не 

може бити нижа од тржишне вредности утврђене у складу са чланом 259. Закона о 

привредним друштвима, као и да не може бити нижа од номиналне вредности акција, 

односно рачуноводствене вредности код акција без номиналне вредности. 

 

Тржишна вредност акција јавног акционарског друштва утврђује се као пондерисана 

просечна цена остварена на регулисаном тржишту капитала, односно мултилатералној 

трговачкој платформи, у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, у периоду од 

шест месеци који претходи дану доношења одлуке којом се утврђује тржишна вредност 

акција, под условом да је у том периоду остварени обим промета акцијама те класе на 

тржишту капитала представљао најмање 0,5% укупног броја издатих акција те класе, и да 

је најмање у три месеца тог периода остварени обим промета износио најмање 0,05% 

укупног броја издатих акција те класе на месечном нивоу. 

 

Према потврди Београдске берзе а.д. број 03-2997/18 од 11.5.2018. године у периоду од 

шест месеци који претходи издавању ове потврде било је трговања, при чему пондерисана 

просечна цена остварена у том периоду по којој је обављано трговање износи 1.565,45 



динара, а прометовано је укупно 268.980 комада акција, што представља 0,7844% од 

укупног броја издатих акција. 

 

С обзиром да обим промета акцијама испуњава услов из члана 259, став 1 Закона о 

привредним друштвима, тржишна вредност акција износи 1.565,45 динара. У складу са 

овако утврђеном тржишном вредношћу, а како номинална вредност акција износи 600 

динара, сагласно члану 260. Закона о привредним друштвима одлучено је да емисиона 

цена акција износи 1.565,45 динара. 

 

Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

 

У Београду, дана 6.6.2018. године 

 

Председник скупштине Друштва 

                                              

____________________________ 

Мр Владимир Димитријевић 

 

 

 



ПРИЛОГ 3: Предлог Одлуке о издавању обичних акција 3. емисије акција без 

објављивања проспекта ради повећања основног капитала, са 

образложењем 

 

 

На основу члана 294. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике 

Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015, у даљем тексту: Закон о привредним 

друштвима), члана 12, став 1, тачка 1) Закона о тржишту капитала („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и члана 15, став 1, тачка 2 Статута 

привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 

матични број: 07036540 (у даљем тексту: Друштво), скупштина Друштва, на ванредној 20. 

седници одржаној у Београду дана 6.6.2018. године, доноси следећу: 

 

О Д Л У К У 

о издавању обичних акција 3. емисије акција без објављивања проспекта ради 

повећања основног капитала 

 

Члан 1. 

Скупштина Друштва доноси одлуку да повећа основни капитал Друштва новим неновчаним 

улозима које ће у Друштво унети акционар Друштва – Република Србија, као и да по том 

основу изда обичне акције које ће припасти Републици Србији на име улога. 

Члан 2. 

На дан доношења ове одлуке, укупан регистровани основни капитал Друштва износи 

20.645.922.600,00 динара са издатих 34.409.871 комада обичних акција уписаних у 

Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: Централни 

регистар) под ISIN бројем RSANTBE11090 и CFI кодом ESVUFR, појединачне номиналне 

вредности од 600,00 динара и укупне номиналне вредности 20.645.922.600,00 динара. 

Друштво ће, на основу ове одлуке, извршити повећање основног капитала по основу нових 

неновчаних улога акционара Друштва – Републике Србије. 

Неновчани улог из претходног става који ће Република Србија унети у Друштво састоји се 

од права својине на следећим непокретностима:  

1. Oбјекат уписан као зграда бр. 26, зграда Јавне гараже – Јавна паркинг гаража, број 
етажа: пр.+ 3, објекат има одобрење за употребу, на кат. парц. Бр. 3739/1, уписан у 
ЛН бр. 6519 КО Сурчин, чија процењена вредност износи 372.740.923,00 динара и 
 

2. 7600/12233 идеалних делова објекта уписаног као зграда бр. 41, Паркинг, објекат 
има одобрење за употребу, на кат. парц. Бр. 3739/1, уписан у ЛН бр. 6519 КО Сурчин, 
чија процењена вредност износи  364.436.064,00 динара. 

 

 (у даљем тексту: Непокретности) 

Вредност Непокретности које представљају неновчани улог процењена је у складу са 

одредбама чланова 51. и 52. Закона о привредним друштвима и укупно износи  

737.176.987,00 динара. 



Друштво ће у 3. емисији акција издати 470.904 комада обичних акција, по номиналној 

вредности појединачне акције од 600,00 динара, које ће Република Србија, МБ: 07020171, 

Немањина 11, Београд, стећи на име неновчаног улога Републике Србије у Друштво. 

Емисиона цена по којој ће Друштво издати акције у 3. емисији износи 1.565,45 динара по 

акцији. 

Укупна вредност издатих акција у 3. емисији, обрачуната по емисионој цени акције из 

претходног става, износиће 737.176.666,80 динара, док ће укупна вредност издатих акција 

3. емисије, обрачуната по номиналној вредности акције од 600,00 динара, износити 

282.542.400,00 динара (износ повећања основног капитала). 

Разлика која се појави приликом обрачуна и заокруживања на једну целу акцију биће 

књижена/приписана емисионој премији. 

Након повећања основног капитала Друштва, укупан број издатих акција Друштва ће 

износити 34.880.775 комада, номиналне вредности 600,00 динара по акцији, при чему ће 

укупна вредност основног капитала након повећања износити 20.928.465.000,00 

динара (словима: двадесет милијарди девет стотина двадесет и осам милиона четири 

стотине  шездесет и пет хиљада динара).  

Акције које се издају у 3. емисији акција, носиће идентификационе ознаке: ЦФИ код и ИСИН 

број, које им буду додељене од стране Централног регистра, а у складу са Шифарником 

врста хартија од вредности и других финансијских инструмената, преносе се и 

евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног 

регистра. . 

Члан 3. 

Република Србија ће, као акционар Друштва, након повећања основног капитала и 

издавања акција из 3. емисије имати укупно 29.101.963 комада обичних акција Друштва, 

номиналне вредности 600,00 динара по акцији, што износи 83,43267% од укупног броја 

обичних акција Друштва. 

Члан 4. 

Рок за упис акција ове емисије износи 5 дана и почиње да тече након регистрације и објаве 

ове одлуке код Агенције за привредне регистре и истека рока од 30 дана од дана 

регистрације Одлуке о искључењу права пречег уписа акција. 

Упис акција врши се у Овлашћеној банци, Комерцијална банка АД Београд, Македонска 29, 

11 000 Београд, у Одељењу за брокерско дилерске послове, потписивањем Изјаве о упису 

акција – Уписнице, од стране овлашћених заступника/лица или преко пуномоћника, уз 

прилагање пуномоћја.   

Образац Уписнице је доступан у просторијама Овлашћене банке из претходног става. 

Емисија акција ће се сматрати успешном ако се у року за упис акција упише 100% понуђених 

акција, тј. 470.904 комада акција. 

Република Србија је у обавези да неновчани улог из члана 2. ове одлуке унесе у року за 

упис акција из става 1. овог члана. 

Члан 5. 



Друштво је дужно да у року од пет радних дана од дана истека рока за упис акција 

Централном регистру, преко члана Централног регистра, достави захтев за упис 

новоиздатих акција и њихових ималаца и доказ о броју уписаних хартија од вредности, као 

и другу документацију прописану актима Централног регистра. 

Обичне акције које се издају овом одуком издају се, преносе и евидентирају у облику 

електронског записа у информационом систему Централног регистра, и биће издате даном 

њиховог преноса са емисионог рачуна на рачун стицаоца, од ког момента теку сва права 

стицаоца као власника издатих акција. 

Свака акција издата у 3. емисији је обична акција, гласи на име, даје право гласа, као и 

друга права у складу са законом, оснивачким актом и статутом Друштва, а нарочито: 

1) право учешћа и гласања на скупштини у складу са Статутом Друштва, тако да једна 

акција увек даје право на један глас; 

2) право на исплату дивиденде; 

3) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са 

законом којим се уређује стечај; 

4) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената 

заменљивих за обичне акције, из нових емисија. 

 

Члан 6. 

Овом одлуком овлашћује се председник Извршног одбора Друштва да предузме све радње 

неопходне за спровођење ове одлуке, укључујући, али не ограничавајући се на: 

1) да изврши регистрацију одлуке о издавању обичних акција 3. емисије акција без 

објављивања проспекта ради повећања основног капитала пред Агенцијом за 

привредне регистре; 

2) да поднесе захтев Централном регистру за упис и регистрацију акција Друштва из 

3. емисије; 

3) да прогласи успешност емисије и прекине даљи поступак уписа пре истека рока из 

члана 4. став 1. ове одлуке; 

4) да поднесе захтев за укључење акција Друштва из 3. емисије на Prime listing 

регулисаног тржишта Београдске берзе а.д. 

 

Овлашћења из претходног става председник Извршног одбора Друштва може пренети на 

лица по свом избору. 

Ова одлука ће бити регистрована у складу са законом о регистрацији, у року од шест 

месеци од дана доношења. 

Члан 7. 

Основни капитал Друштва сматра се повећаним даном регистрације повећања основног 

капитала. 

Члан 8. 

Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 



Члан 9. 

Одлука је сачињена у 5 (пет) истоветних примерка. 

 

 

Образложење 

Ради унапређења пословања Друштва и проширења просторних капацитета потребних за 

даљи развој садржаја које Друштво пружа у обављању своје делатности Влада Републике 

Србије је на својој седници одржаној дана 01.3.2018. године донела закључак којим се 

сагласила да се Непокретности унесу као неновчани улог Републике Србије у капитал 

Друштва и да се као власник Непокретности у надлежном регистру непокретности упише 

Друштво (у даљем тексту: Закључак). Текст Закључка је дат у наставку овог образложења: 

 



Као резултат уношења новог улога Републике Србије у Друштво потребно је да дође до 

повећања основног капитала Друштва и емисије обичних акција ради повећања основног 

капитала Друштва, а Република Србија ће сразмерно улогу стећи акције из те емисије. 

У циљу горепоменутог, а на основу члана 294. Закона о привредним друштвима и члана 

12. став 1. тачка 1) Закона о тржишту капитала потребно је да скупштина Друштва донесе 

одлуку којом ће одобрити повећање капитала и издавање акција, које ће припасти 

Републици Србији, као квалификованом инвеститору, на име улога који уноси у Друштво, 

што се остварује усвајањем овде предложене одлуке. 

Процена вредности Непокретности извршена је у складу са члановима 51. и 52. Закона о 

привредним друштвима, којима се уређује процена вредности неновчаног улога, од стране 

„Adventis Real Estate Management d.o.o Beograd”, матични број: 20788704, са регистрованим 

седиштем на адреси: Ул. Кнез Михаилова 11-15, Београд и дата је у наставку овог 

образложења: 





























































































































 



Ради реализације горе задатих циљева у потпуности и омогућавања да Република Србија 

буде једини стицалац акција из планиране емисије, потребно је да скупштина Друштва 

истовремено са усвајањем ове одлуке усвоји и Одлуку о искључењу права пречег уписа 

акција, према предлогу датом у Прилогу 4. овог позива, а све у складу са одредбама Закона 

о привредним друштвима. 

У Београду, дана 6.6.2018. године 

Председник скупштине Друштва 

____________________________ 

Мр Владимир Димитријевић 



ПРИЛОГ 4: Предлог Одлуке о искључењу права пречег уписа акција, са 

образложењем 

 

 

На основу члана 278. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике 

Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015, у даљем тексту: Закон о привредним 

друштвима) и члана 15, став 1, тачка 16 Статута привредног друштва АКЦИОНАРСКО 

ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, матични број: 07036540 (у даљем 

тексту: Друштво) и на основу писаног предлога Надзорног одбора, скупштина Друштва на 

ванредној 20. седници одржаној у Београду дана 6.6.2018. године, доноси следећу: 

 

О Д Л У К У 

о искључењу права пречег уписа акција 

 

Члан 1. 

Искључује се право пречег уписа акција из нове емисије обичних акција које се издају 

квалификованом инвеститору Републици Србији на основу Одлуке о издавању обичних 

акција 3. емисије акција без објављивања проспекта ради повећања основног капитала. 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

Члан 3. 

Ова одлука региструје се у складу са законом о регистрацији. 

Члан 4. 

Ова одлука је сачињена у 5 (пет) истоветних примерка. 

 

Образложење 

 

Разлози искључења права пречег уписа акција 

Чланом 277, став 1 Закона о привредним друштвима прописано је да акционар има право 

пречег уписа акција из нове емисије сразмерно броју у целости уплаћених акција те класе 

које има на дан доношења одлуке о издавању акција, у односу на укупан број акција те 

класе. 

Према члану 278, став 1 Закона о привредним друштвима, право пречег уписа акција из 

члана 277. Закона о привредним друштвима може се искључити у случају понуде код које 

није обавезна објава проспекта у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, и то 

одлуком скупштине. 

Друштво издаје 3. емисију обичних акција за коју није обавезна објава проспекта у смислу 

Закона о тржишту капитала. Акције 3. емисије издају се у складу са изузетком из члана 12, 

став 1, тачка 1) Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије”, бр. 



31/2011, 112/2015 и 108/2016) и намењене су само квалификованом инвеститору – 

Републици Србији. На основу члана 12, став 1, тачка 1) Закона о тржишту капитала 

објављивање проспекта није обавезно код понуде која је упућена само квалификованим 

инвеститорима. 

Акције из 3. емисије намењене су само квалификованом инвеститору – Републици Србији, 

у циљу повећања основног капитала. Квалификовани инвеститор, Република Србија, 

тренутно поседује акције које представљају 83,20594% основног капитала Друштва, док ће 

након стицања акција из 3. емисије поседовати акције које представљају 83,43267% 

основног капитала Друштва.  

Имајући у виду да су акције намењене искључиво квалификованом инвеститору који 

тренутно поседује акције које представљају 83,20594% основног капитала Друштва и да се 

акције издају у циљу повећања основног капитала, а ради унапређења пословања Друштва 

и проширења капацитета потребних за даљи развој пословања Друштва и садржаја које 

Друштво пружа у обављању своје делатности, Надзорни одбор Друштва је својим писаним 

предлогом од 14.5.2018. године, предложио скупштини Друштва доношење одлуке да се 

искључи право пречег уписа свих акционара Друштва, осим акционара – Републике Србије, 

тако да ће Република Србија, као акционар Друштва, једина задржати право пречег уписа 

у емисији акција из 3. емисије. 

У складу са чланом 278, став 2 Закона о привредним друштвима, скупштина одлуку о 

искључењу права пречег уписа акција доноси трочетвртинском већином гласова присутних 

акционара и региструје се у складу са законом о регистрацији. 

Образложење емисионе цене 

Чланом 260. Закона о привредним друштвима прописано је да емисиона цена акција не 

може бити нижа од тржишне вредности утврђене у складу са чланом 259. Закона о 

привредним друштвима, као и да не може бити нижа од номиналне вредности акција, 

односно рачуноводствене вредности код акција без номиналне вредности.  

У складу са чланом 259. Закона о привредним друштвима, тржишна вредност акција износи 

1.565,45 динара, а номинална вредност акција износи 600,00 динара. С обзиром да 

емисиона цена не може бити нижа од номиналне, нити тржишне вредности акција, 

одлучено је да емисиона цена акција износи 1.565,45 динарa. 

Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

У Београду, дана 6.6.2018. године 

 

Председник скупштине Друштва                  

____________________________ 

Мр Владимир Димитријевић 

 

 

 

 

 



ПРИЛОГ 5: Детаљан опис питања која се предлажу за расправу са изјашњењем и 

образложењем Надзорног одбора Друштва 

 

 

На основу члана 374. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике 

Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015, у даљем тексту: Закон о привредним 

друштвима), Одлуке о сазивању ванредне седнице скупштине коју је на својој седници 

одржаној дана 14.5.2018. године донео Надзорни одбор привредног друштва 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59, 

Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, матични број: 07036540 (у даљем тексту: 

Друштво), дана 15.5.2018. године Надзорни одбор објављује: 

 

ОПИС 

Сваког питања које се предлаже за расправу на ванредној 20. седници скупштине 

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, са образложењем и изјашњењем 

Надзорног одбора 

 

 

Опис сваког питања које се предлаже за расправу на ванредној 20. седници скупштине 

Друштва, са образложењем и изјашњењем Надзорног одбора дат је у наставку: 

 

1. тачка дневног реда:  

 

Опис: Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање. 

 

Образложење: 

Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање представљају радње 

које је потребно предузети сходно одредбама чланова 351, 355. и 363. Закона о 

привредним друштвима и чланова 47. и 48. Статута друштва. У складу са одредбама 

чланова 47. и 48. Статута Друштва и одредбама чланова 448. и 450. Закона о привредним 

друштвима, функцију записничара обавља секретар Друштва. У складу са чланом 355. 

Закона о привредним друштвима чланове комисије за гласање именује председник 

Скупштине Друштва, док кворум утврђује комисија за гласање. 

 

Изјашњење Надзорног одбора: 

Надзорни одбор сматра да је утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за 

гласање неопходан предуслов законитог одржавања скупштинске седнице. 

 

2. тачка дневног реда: 

 

Опис: Гласање о усвајању записника са 19. седнице Скупштине Друштва, одржане 

20.3.2018. године. 

 

Образложење: 

У складу са Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва предвиђена је обавеза 

усвајања записника са претходне седнице Скупштине. 



 

Изјашњење Надзорног одбора: 

Надзорни одбор предлаже усвајање записника са 19. седнице Скупштине Друштва, 

одржане 20.3.2018. године. 

 

3. тачка дневног реда: 

 

Опис: 

Гласање о усвајању предлога Одлуке о емисионој цени акција 3. емисије акција - обичних 

акција дате у Прилогу 2. Позива  за ванредну 20. седницу скупштине АД АЕРОДРОМ 

НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД. 

Образложење: 

Чланом 260. Закона о привредним друштвима прописано је да емисиона цена акција не 

може бити нижа од тржишне вредности утврђене у складу са чланом 259. Закона о 

привредним друштвима, као и да не може бити нижа од номиналне вредности акција, 

односно рачуноводствене вредности код акција без номиналне вредности. 

 

Тржишна вредност акција јавног акционарског друштва утврђује се као пондерисана 

просечна цена остварена на регулисаном тржишту капитала, односно мултилатералној 

трговачкој платформи, у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, у периоду од 

шест месеци који претходи дану доношења одлуке којом се утврђује тржишна вредност 

акција, под условом да је у том периоду остварени обим промета акцијама те класе на 

тржишту капитала представљао најмање 0,5% укупног броја издатих акција те класе, и да 

је најмање у три месеца тог периода остварени обим промета износио најмање 0,05% 

укупног броја издатих акција те класе на месечном нивоу. 

 

Према потврди Београдске берзе а.д. број 03-2997/18 од 11.5.2018. године у периоду од 

шест месеци који претходи издавању ове потврде било је трговања, при чему пондерисана 

просечна цена остварена у том периоду по којој је обављано трговање износи 1.565,45 

динара, а прометовано је укупно 268.980 комада акција, што представља 0,7844% од 

укупног броја издатих акција. 

 

С обзиром да обим промета акцијама испуњава услов из члана 259, став 1 Закона о 

привредним друштвима, тржишна вредност акција износи 1.565,45 динара. У складу са 

овако утврђеном тржишном вредношћу, а како номинална вредност акција износи 600 

динара, сагласно члану 260. Закона о привредним друштвима одлучено је да емисиона 

цена акција износи 1.565,45 динара. 

 

 

 

Изјашњење Надзорног одбора: 

Надзорни одбор сматра да је усвајање предлога Одлуке о емисионој цени акција 3. емисије 

акција - обичних акција у најбољем интересу Друштва, те да је стога потребно да скупштина 

усвоји предложену одлуку. 



4. тачка дневног реда: 

 

Опис:  

Гласање о усвајању предлога Одлуке о издавању обичних акција 3. емисије акција без 

објављивања проспекта ради повећања основног капитала, дате у Прилогу 3. Позива за за 

ванредну 20. седницу скупштине АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД. 

Образложење: 

Ради унапређења пословања Друштва и проширења просторних капацитета потребних за 

даљи развој садржаја које Друштво пружа у обављању своје делатности Влада Републике 

Србије је на својој седници одржаној дана  1.3.2018. године донела Закључак којим се 

сагласила да се Непокретности унесу као неновчани улог Републике Србије у капитал 

Друштва и да се као власник Непокретности у надлежном регистру непокретности упише 

Друштво (у даљем тексту: Закључак). Текст Закључка је дат у наставку овог образложења: 

 



Као резултат уношења новог улога Републике Србије у Друштво потребно је да дође до 

повећања основног капитала Друштва и емисије обичних акција ради повећања основног 

капитала Друштва, а Република Србија ће сразмерно улогу стећи акције из те емисије. 

У циљу горепоменутог, а на основу члана 294. Закона о привредним друштвима и члана 

12. став 1. тачка 1) Закона о тржишту капитала потребно је да скупштина Друштва донесе 

одлуку којом ће одобрити повећање капитала и издавање акција, које ће припасти 

Републици Србији, као квалификованом инвеститору, на име улога који уноси у Друштво, 

што се остварује усвајањем овде предложене одлуке. 

Процена вредности Непокретности извршена је у складу са члановима 51. и 52. Закона о 

привредним друштвима, којима се уређује процена вредности неновчаног улога, од стране 

„Adventis Real Estate Management d.o.o Beograd”, матични број: 20788704, са регистрованим 

седиштем на адреси: Ул. Кнез Михаилова 11-15, Београд и дата је у наставку овог 

образложења: 





























































































































 



Ради реализације горе наведених циљева у потпуности и омогућавања да Република 

Србија буде једини стицалац акција из планиране емисије, потребно је да скупштина 

Друштва истовремено са усвајањем ове одлуке усвоји и Одлуку о искључењу права пречег 

уписа акција, према предлогу датом у Прилогу 3. овог позива, а све у складу са одредбама 

Закона о привредним друштвима. 

Изјашњење Надзорног одбора: 

Надзорни одбор сматра да је усвајање предлога Одлуке о издавању обичних акција 3. 

емисије акција без објављивања проспекта ради повећања основног капитала у најбољем 

интересу Друштва, те да је стога потребно да скупштина усвоји предложену одлуку. 

 

 

 

 

5. тачка дневног реда: 

 

Опис: 

Гласање о усвајању предлога Одлуке о искључењу права пречег уписа акција, дате у 

Прилогу 4. Позива за за ванредну 20. седницу скупштине АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА 

БЕОГРАД. 

Образложење: 

Разлози искључења права пречег уписа акција 

Чланом 277, став 1 Закона о привредним друштвима прописано је да акционар има право 

пречег уписа акција из нове емисије сразмерно броју у целости уплаћених акција те класе 

које има на дан доношења одлуке о издавању акција, у односу на укупан број акција те 

класе. 

Према члану 278, став 1 Закона о привредним друштвима, право пречег уписа акција из 

члана 277. Закона о привредним друштвима може се искључити у случају понуде код које 

није обавезна објава проспекта у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, и то 

одлуком скупштине. 

Друштво издаје 3. емисије обичних акција за коју није обавезна објава проспекта у смислу 

Закона о тржишту капитала. Акције 3. емисије издају се у складу са изузетком из члана 12, 

став 1, тачка 1) Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије”, бр. 

31/2011, 112/2015 и 108/2016) и намењене су само квалификованом инвеститору – 

Републици Србији. На основу члана 12, став 1, тачка 1) Закона о тржишту капитала 

објављивање проспекта није обавезно код понуде која је упућена само квалификованим 

инвеститорима. 

Акције из 3. емисије намењене су само квалификованом инвеститору – Републици Србији, 

у циљу повећања основног капитала. Квалификовани инвеститор, Република Србија, 

тренутно поседује акције које представљају 83,20594% основног капитала Друштва, док ће 

након стицања акција из 3. емисије поседовати акције које представљају 83,43267% 

основног капитала Друштва.  
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ПРИЛОГ 6:  Формулар за давање пуномоћја 

 
 

 
ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ВАНРЕДНОЈ 20. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ 

ДРУШТВА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 
 
 
ДАВАЛАЦ ПУНОМОЋЈА - Акционар: 
 

 

___________________________________________________________________________  
(УНЕТИ, уколико је акционар:  
- домаће физичко лице: име, презиме, јмбг, пребивалиште акционара;  
- страно физичко лице: име, презиме, број и земљу издавања пасоша или други идентификациони 
број, пребивалиште акционара; 
- домаће правно лице: пословно име, матични број и седиште акционара; 
- страно правно лице: пословно име, број регистрације или други идентификациони број и 
седиште акционара) 

 

(у даљем тексту: Давалац пуномоћја) у својству акционара привредног друштва 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59, 
Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, матични број: 07036540 (у даљем тексту: 
Друштво) и као ималац:  
 
 

_________________________________________________________акције(а)  
(УНЕТИ: број, врсту и класу акција које поседује давалац пуномоћја) 

 

 
 
овим пуномоћјем ОВЛАШЋУЈЕ: 
 
 
 
______________________________________________________________  
(УНЕТИ, уколико је пуномоћник:  
- домаће физичко лице: име, презиме, јмбг, пребивалиште пуномоћника;  
- страно физичко лице: име, презиме, број и земљу издавања пасоша или други идентификациони 
број, пребивалиште пуномоћника; 
- домаће правно лице: пословно име, матични број и седиште пуномоћника; 
- страно правно лице: пословно име, број регистрације или други идентификациони број и 
седиште пуномоћника)  
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(у даљем тексту: Пуномоћник) да у име и за рачун Даваоца пуномоћја учествује у раду 
Скупштине Друштва на ванредној 20. седници која се одржава 6.6.2018. године у великој 
сали Салона Београд, Београд – Сурчин, на комплексу Друштва, на адреси: 11180 Београд 
59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, са почетком у 12.00 часова, и да на тој 
седници Скупштине у име и за рачун Даваоца пуномоћја гласа према доленаведеним 
налозима. 

 
Уколико упутства и налози за гласање у наставку овог формулара нису дати, или су та 
упутства и налози нејасни, Давалац пуномоћја овим изјављује да је сагласан да 
Пуномоћник гласа у име и за рачун Даваоца пуномоћја по својој савести. 
 

 
Упутства и налози за гласање на ванредној 20. седници Скупштине: 
 

 

1. тачка дневног реда - Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за 
гласање: 

 
 

____________________________________________________________________________  
(УНЕТИ да ли пуномоћник треба да гласа ЗА или ПРОТИВ предлога за усвајање одлуке или је 
потребно да буде УЗДРЖАН) 
 

 
2. тачка дневног реда - Гласање о усвајању записника са 19. седнице Скупштине 
Друштва, одржане 20.3.2018. године: 

 
 
____________________________________________________________________________  
(УНЕТИ да ли пуномоћник треба да гласа ЗА или ПРОТИВ предлога за усвајање одлуке или је 
потребно да буде УЗДРЖАН) 
 

 
3. тачка дневног реда - Гласање о усвајању предлога Одлуке о емисионој цени акција 

3. емисије акција - обичних акција: 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
(УНЕТИ да ли пуномоћник треба да гласа ЗА или ПРОТИВ предлога за усвајање одлуке или је 
потребно да буде УЗДРЖАН) 
 
 

4. тачка дневног реда - Гласање о усвајању предлога Одлуке о издавању обичних 
акција 3. емисије акција без објављивања проспекта ради повећања основног 
капитала; 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
(УНЕТИ да ли пуномоћник треба да гласа ЗА или ПРОТИВ предлога за усвајање одлуке или је 
потребно да буде УЗДРЖАН) 
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5. тачка дневног реда - Гласање о усвајању предлога Одлуке о искључењу права 
пречег уписа акција: 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
(УНЕТИ да ли пуномоћник треба да гласа ЗА или ПРОТИВ предлога за усвајање одлуке или је 
потребно да буде УЗДРЖАН) 
 
 
 

Ово пуномоћје важи искључиво за ванредну – 20. седницу Скупштине. 
 
 
 
 
 
У _____________________, 
 
дана __________________ 

Давалац пуномоћја: 
 
 
 

____________________________________ 
(УНЕТИ, уколико је акционар: 
- физичко лице: потпис акционара;,  
- правно лице: потпис законског заступника 
и печат акционара. 

НАПОМЕНА:  
- Уколико се пуномоћје даје електронским 
путем мора бити потписано квалификованим 
електронским потписом у складу са законом 
којим се уређује електронски потпис; 
- Уколико пуномоћје даје физичко лице оно 
мора бити оверено у складу са законом којим 
се уређује овера потписа.) 
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ПРИЛОГ 7: Формулар за гласање у одсуству 

 

 

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ НА ВАНРЕДНОЈ 20. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА  
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

 
 
 
На основу одредаба члана 340 Закона о привредним друштвима („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015, у даљем тексту: Закон о 
привредним друштвима) и члана 26 Статута привредног друштва АКЦИОНАРСКО 
ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59, Сурчин, Београд-
Сурчин, Република Србија, матични број: 07036540 (у даљем тексту: Друштво), а с обзиром 
да неће бити лично присутан на ванредној 20. седници Скупштине заказаној за 6.6.2018. 
године. 
 
 
АКЦИОНАР ДРУШТВА: 

 

 
____________________________________________________________________________________  
(УНЕТИ, уколико је акционар:  
- домаће физичко лице: име, презиме, јмбг, пребивалиште акционара;  
- страно физичко лице: име, презиме, број и земљу издавања пасоша или други идентификациони 
број, пребивалиште акционара; 
- домаће правно лице: пословно име, матични број и седиште акционара; 
- страно правно лице: пословно име, број регистрације или други идентификациони број и 
седиште акционара) 

 
(у даљем тексту: Акционар), као ималац 
 

 
_________________________________________________________акције(а) Друштва,  

(УНЕТИ: број, врсту и класу акција Друштва које поседује Акционар) 

 
овим путем, по предложеним тачкама дневног реда ванредне 20. седнице Скупштине 
Друштва заказане за 6.6.2018. године, гласа у одсуству како следи: 

 

1. тачка дневног реда - Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за 
гласање: 

 
 

_________________________________________________________________________________  
(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“) 
 



 

214 
 

 

2. тачка дневног реда - Гласање о усвајању записника са 19. седнице Скупштине 
Друштва, одржане 20.3.2018. године: 

 
 
_________________________________________________________________________________  
(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“) 

 

 

3. тачка дневног реда - Гласање о усвајању предлога Одлуке о емисионој цени акција 
3. емисије акција - обичних акција: 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“) 
 

4. тачка дневног реда - Гласање о усвајању предлога Одлуке о издавању обичних 
акција 3. емисије акција без објављивања проспекта ради повећања основног 
капитала: 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“) 

 
 

5. тачка дневног реда - Гласање о усвајању предлога Одлуке о искључењу права 
пречег уписа акција: 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“) 

 
 
 
 
У _____________________, 
 
дана __________________ 

Акционар: 
 
 

________________________________________ 
 

(УНЕТИ, уколико је акционар: 
- физичко лице: потпис акционара;,  
- правно лице: потпис законског заступника 
и печат акционара. 

НАПОМЕНА:  
- Потпис акционара на овом формулару мора 
бити оверен у складу са законом којим се 
уређује овера потписа, јер у противном не 
производи правно дејство.) 




