
ИЗУЗИМАЊЕ ОД ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПОНУДЕ ЗА 

ПРЕУЗИМАЊЕ 

 

Куповином акција циљног друштва од Акционарског фонда и Републичког 

фонда за пензијско и инвалидско осигурање, стицалац је изузет од обавезе јавног 

објављивања понуде за преузимање. 

 

Из образложења: 

 

''Чланом 6. став 1. Закона о преузимању акционарских  друштава (,,Службени 

гласник РС", бр. 46/2006, 107/2009, 99/2011), прописано је да је лице обавезно да објави 

понуду за преузимање када непосредно или посредно, самостално или заједнички 

делујући, стекне акције с правом гласа циљног друштва, тако да заједно са акцијама 

које је већ стекло, пређе праг од 25% акција с правом гласа циљног друштва 

(контролни праг). 

 У складу са чланом 4. став 1. наведеног закона, заједнички делују лица која 

сарађују на основу споразума, изричитог или прећутног, усменог или писменог, чији је 

циљ стицање акција с правом гласа, усклађено остваривање права гласа или 

спречавање другог лица у спровођењу поступка преузимања. 

 Чланом 8. истог закона, којим се регулишу изузеци од обавезе објављивања 

понуде за преузимање, у ставу 3. тач. 1. и 2. прописано је да се овај закон не примењује 

на стицаоце који стичу акције одређеног издаваоца када се оне продају путем јавног 

тендера, односно на тржишту на начин када је продавац унапред познат, и то: од 

Акционарског фонда у складу са законом, као и акцијама појединачних акционара које 

се заједно нуде на продају истовремено са акцијама Акционарског фонда у складу са 

Законом о Акцијском фонду (,,Службени гласник РС“ бр. 38/01 и 45/05) и прописима 

којим се уређује приватизација, као и од Републичког фонда за пензијско и инвалидско 

осигурање запослених. 

 Водећи се наведеним императивним нормативним оквиром следи да је 

куповином акција циљног друштва од Акционарског фонда АД Београд и Републичког 

фонда за пензијско и инвалидско осигурање, стицаоц, на основу члана 8. ст. 2. и 3. 

Закона о преузимању акционарских друштава, изузет од обавезе објављивања јавне 

понуде за преузимање и у случају преласка контролног прага њиховом куповином''. 

 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 266/2018 од 14.3.2019. 

године, утврђена на седници Грађанског одељења од 10.12.2019. године) 


