
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
 

 
На основу чл.282 Закона о привредним друштвима («Сл. гласник  РС» бр. 36/2011, 
99/2011, 83/14 – др.закон, 5/15, 44/18, 95/16 и 91/19) и чл.16 Статута ЈАД ГОША 
МОНТАЖА, Београд, Скупштина на својој редовној седници одржаној дана 
04.8.2020.године сa  _______ гласова ''ЗA'', ____ гласова ''ПРОТИВ'' и ___ гласова 
''УЗДРЖАН'', донела  je већином гласова из члана 247.  Закона о привредним 
друштвима (обичном већином гласова свих акционара са правом гласа), следећу  
 

ОДЛУКУ О ОДОБРЕЊУ СТИЦАЊА СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА 
 

1. ГОША МОНТАЖА АД, Београд (у даљем тексту: Друштво) ће, по указаној 
потреби, извршити стицање сопствених акција у висини до 10% основног 
капитала Друштва, односно највише 22.113 акција. 

2. Друштво може стицати сопствене акције у складу са овом одлуком у року од 
2 године од дана доношења одлуке. 

3. Сопствене акције се могу стицати по цени која неће бити мања од 500,00 
динара по акцији нити већа од 2.500,00 динара по акцији.  

4. Надзорни одбор, односно Извршни одбор, у границама својих овлашћења 
утврђених законом, овлашћени су да одреде дан активирања ове одлуке, 
цену стицања, начин стицања, рок стицања и остале елементе понуде за 
стицање сопствених акција. 

5. Стицање сопствених акција у складу са овом одлуком вршиће се 
упућивањем понуде за откуп свим акционарима, по методу pro rata. 

6. Изузетно, у складу са чл.282 ст.4 тачка 1 Закона о привредним друштвима, 
Надзорни одбор је овлашћен да сопствене акције стиче и отуђује на 
регулисаном тржишту, у случају настанка већих поремећаја на тржишту, 
односно већих осцилација тржишне цене акција. 

7. Сопствене акције се могу стицати више пута у оквиру периода од 2 године, 
зависно од успешности понуде. 

8. Надзорни одбор ће на првој наредној седници скупштине обавестити 
акционаре о разлозима и начину стицању сопствених акција, њиховом броју 
и укупној номиналној вредности, њиховом учешћу у основном капиталу 
Друштва, као и укупном износу који је Друштво за њих платило. 

9. Стеченим сопствених акцијама Друштво ће располагати сходно одредбама 
Закона о привредним друштвима. У случају отуђења или поништења 
сопствених акција, одлуку о отуђењу или поништењу донеће Надзорни 
одбор Друштва. Поступак отуђења или поништења сопствених акција врши 
се у складу са Законом о привредним друштвима.  

10. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
Председник Скупштине, 
 
 


