
 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕУЗИМАЊУ 

АКЦИОНАРСКИХ ДРУШТАВА 

Члан 1. 

У Закону о преузимању акционарских друштава („Службени гласник РС”, 
бр. 46/06, 107/09 и 99/11), у члану 2. став 1. после тачке 6) додаје се тачка 6а), 
која гласи: 

„6a) органи управљања су директор, односно одбор директора, 
надзорни одбор, извршни директори, односно извршни одбор, односно извршни 
и управни одбор код банака;”. 

Став 2. брише се.  

Члан 2. 

У члану 4. став 1. речи и запета: „међусобно или са циљним друштвом,” 
бришу се. 

Став 2. мења се и гласи: 

„За следећа лица се сматра да делују заједнички: 

1) чланови органа управљања друштава која делују заједнички; 

2) чланови органа управљања са друштвима у којима су чланови тих 
органа.”. 

После става 7. додаје се став 8, који гласи: 

„Приликом утврђивања заједничког деловања из става 1. овог члана, 
Комисија нарочито узима у обзир следеће околности: 

1) време или период стицања акција;  

2) место стицања; 

3) начин стицања; 

4) одредбе уговора о стицању; 

5) вредност стечених акција; 

6) трансакције финансирања стицања акција; 

7) предлагање и гласање за именовање или разрешење већине 
чланова органа управљања.”. 

Члан 3.  

У члану 5. ст. 1. и 3, на оба места, реч: „споразумом” и речи: „став 1.” 
бришу се. 

Члан 4. 

У члану 5а став 3. мења се и гласи: 

„У смислу става 1. тачка 1) овог члана, сматра се да су акције с правом 
гласа стечене на један од следећих начина: 
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1) даном закључења трансакције, када се акције стичу на регулисаном 
тржишту, односно МТП-у; 

2) даном уписа на власнички рачун у Централном регистру; 

3) када је то релевантно, даном закључења правног посла или 
настанком другог правног основа за пренос акција, независно од момента 
преноса акција у Централном регистру, као и независно од тога што је правни 
посао закључен под одложним условом.”. 

Члан 5. 

У члану 6. после става 1. додају се нови ст. 2-4, који гласе: 

„Након преласка контролног прага и објављивања понуде за преузимање 
у складу са ставом 1. овог члана, односно након објављивања понуде за 
преузимање у складу са чланом 8. став 7. овог закона, стицалац је обавезан да 
објави понуду за преузимање када, самостално или заједнички делујући, 
непосредним или посредним стицањем акција са правом гласа циљног друштва 
повећа проценат права гласа за више од 10% (додатни праг). 

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, стицалац је обавезан да 
објави понуду за преузимање када, самостално или заједнички делујући, 
непосредним или посредним стицањем акција са правом гласа циљног друштва 
повећа учешће за мање од 10%, ако тим стицањем прелази праг од 75% права 
гласа (коначни праг).  

Обавезу објављивања понуде за преузимање, у случају даљег стицања 
акција са правом гласа циљног друштва нема стицалац који након понуде за 
преузимање, објављене у складу са ставом 1. и/или 2. овог члана поседује 
најмање 75% акција са правом гласа.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 5. 

Након досадашњег става 2. који постаје став 5. додаје се нови став 6, 
који гласи: 

„Дан стицања акција из ст. 1-4. овог члана одређује се у складу са 
чланом 5а став 3. овог закона.”. 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 7. речи: „лице из става 1.” 
замењују се речима: „лица из ст. 1-3.”, а речи: „без одлагања” замењују се 
речима: „у року од два радна дана”.  

Досадашњи ст. 4. и 5. бришу се. 

У досадашњем ставу 6. који постаје став 8. речи: „става 3.” замењују се 
речима: „става 7.”. 

У досадашњем ставу 7. који постаје став 9. речи: „става 3.” замењују се 
речима: „става 7.”. 

Члан 6. 

У члану 7. став 1. речи: „упућена свим акционарима циљног друштва по 
истој цени и осталим условима стицања (дискриминаторска понуда)” замењују 
се речима: „у складу са одредбама овог закона”. 

Став 2. брише се. 

Члан 7. 

У члану 8. став 1. тачка 7) мења се и гласи:  
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„7) преносом акција циљног друштва није дошло до промене лица које 
остварује контролу над циљним друштвом у смислу члана 4. ст. 4. и 5. овог 
закона или ако стекне акције преносом ради реструктурирања унутар 
холдинга;”. 

У тачки 13) после речи: „основног капитала” додају се речи: „новим 
улозима или”. 

Став 3. мења се и гласи:  

„Стицалац није обавезан да објави понуду за преузимање када стиче 
акције у складу са прописима којима се уређује приватизација, и то: 

1) од Акционарског фонда, самостално или заједно са акцијама 
појединачних акционара које се заједно нуде на продају истовремено са 
акцијама Акционарског фонда; 

2) од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање; 

3) од Фонда за развој Републике Србије; 

4) од Републике, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе; 

5) oд Регистра акција и удела пренетих после раскида уговора 
закљученог у поступку приватизације.”. 

У ставу 4. после тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи: 

„3а) на стицање акција које су издале банке у поступку повећања 
капитала искључиво у случају реализације плана опоравка, реструктурирања 
банке, односно по налогу Народне банке Србије;”. 

После тачке 6) додаје се тачка 6а), која гласи: 

„6а) на стицање акција које су издала друштва за осигурање, односно 
друштва за реосигурање у поступку повећања капитала и то искључиво због 
спровођења програма мера за обезбеђењe солвентности, односно по налогу 
Народне банке Србије;”. 

После става 4. додају се нови ст. 5. и 6, који гласе: 

„Лица из ст. 1, 3. и 4. овог члана која су изузета од обавезе објављивања 
понуде за преузимање, обавезна су да о коришћењу изузетка одмах, а 
најкасније у року од четири дана од дана настанка околности из ст. 1, 3. и 4. 
овог члана, обавесте Комисију. 

Обавештење о коришћењу изузетка из става 5. овог члана мора да 
садржи:  

1) основне податке о стицаоцу и циљном друштву;  

2) изузетак на који се стицалац позива;  

3) опис околности које се односе на коришћење изузетка;  

4) списак лица са којима стицалац делује заједнички у односу на циљно 
друштво;  

5) документацију којом се доказују околности које се односе на 
коришћење конкретног изузетка.”. 

Досадашњи став 5. постаје став 7. 

Члан 8. 

У члану 9. став 1. мења се и гласи:  
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„Ако лице није обавезно да објави понуду за преузимање у складу са 
одредбама овог закона, а ипак намерава да објави понуду за преузимање, исту 
може објавити само под условима и на начин одређен овим законом.”. 

Члан 9. 

У члану 12. став 1. речи: „једног радног” замењују се речима: „два 
радна”. 

Члан 10. 

У члану 13. став 1. после броја: „15” додаје се реч: „радних”. 

У ставу 2. реч: „седам” замењује се речју: „десет”. 

У ставу 5. речи: „једног радног” замењују се речима: „два радна”. 

Члан 11. 

У члану 16. став 1. алинеја прва речи: „став 10.” замењују се речима: 
„став 13.”. 

У ставу 2. речи и запета: „Када се као понуђач јавља банка,” замењују се 
речима: „Понуђач је дужан да”, а речи: „банка је обавезна да” бришу се. 

У ставу 5. речи: „став 10.”, на оба места, замењују се речима: „став 13.”. 

Члан 12. 

У члану 19. речи: „управни одбор”, на оба места, замењују се речима: 
„орган управљања”. 

Члан 13. 

У члану 20. став 2. тачка 1) реч: „две” замењује се речју: „једне”, а након 
речи: „понуде за преузимање” додају се запета и речи: „а у случају стицања и 
отуђења акција супротно одредби члана 36. овог закона и исправе о тим 
правним пословима”. 

Тачка 7) мења се и гласи: 

„7) потврду регулисаног тржишта, односно МТП, издату на захтев 
понуђача, о просечној цени акција, обиму трговања и броју трговачких дана 
сходно члану 22. ст. 1, 2. и 6. овог закона;”. 

После тачке 7) додају се тач. 8)-10), које гласе: 

„8) елаборат о процени фер вредности акција циљног друштва, урађен 
од стране независног овлашћеног ревизора са последње објављене листе 
ревизора коју утврђује Комисија, у ситуацији када акције нису ликвидне, сходно 
члану 22. став 3, односно став 6. овог закона, при чему се фер вредност акција 
циљног друштва процењује на дан настанка обавезе објављивања понуде за 
преузимање, а у случају из члана 22. став 6. овог закона додатно и на дан 
подношења захтева; 

9) доказ о уплати накнаде;  

10) осталу документацију на захтев Комисије.”. 

Члан 14. 

Члан 22. мења се и гласи: 
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„Члан 22. 

Када је обим трговања акцијама циљног друштва у периоду од шест 
месеци који претходи дану настанка обавезе објављивања понуде за 
преузимање представљао најмање 0,5% укупног броја издатих акција с правом 
гласа, и када се најмање у три месеца тог периода трговало у више од 1/3 
трговачких дана на месечном нивоу уз остварен обим трговања који је износио 
најмање 0,05% укупног броја издатих акција с правом гласа, акције циљног 
друштва сматрају се ликвидним у смислу овог закона.  

Када су акције с правом гласа циљног друштва ликвидне у складу са 
ставом 1. овог члана, понуђач је обавезан да у понуди за преузимање понуди 
најмање вишу цену од следећих цена: 

1) просечна пондерисана цена акција с правом гласа у последњих шест 
месеци пре дана настанка обавезе објављивања понуде за преузимање 
утврђена на основу извештаја о трговању на регулисаном тржишту, односно 
МТП; 

2) највиша цена по којој је понуђач или лица која с њим заједнички 
делују стекао акције с правом гласа циљног друштва у последњих 12 месеци 
пре дана настанка обавезе објављивања понуде за преузимање акција, 
укључујући и стицање на основу кога је за понуђача и/или лица којa са њим 
заједнички делују настала обавеза објављивања понуде за преузимање. 

Када акције с правом гласа циљног друштва нису ликвидне у складу са 
ставом 1. овог члана или нису укључене у трговање на регулисано тржиште, 
односно МТП, понуђач је обавезан да понуди акционарима најмање највишу 
вредност од следећих вредности: 

1) највиша цена по којој је понуђач или лица која са њим заједнички 
делују стекао акције с правом гласа циљног друштва у последњих 12 месеци 
пре дана настанка обавезе објављивања понуде за преузимање, укључујући и 
стицање на основу кога је за понуђача и/или лица која са њим заједнички делују 
настала обавеза објављивања понуде за преузимање; 

2) књиговодствена вредност акција с правом гласа утврђена на основу 
последњих годишњих финансијских извештаја циљног друштва; 

3) процењена фер вредност акција с правом гласа на дан настанка 
обавезе објављивања понуде за преузимање. 

Изузетно од начина одређивања цене у понуди за преузимање из ст. 2. и 
3. овог члана, када стицалац стекне најмање 25% акција са правом гласа од 
лица из члана 8. став 3. и став 4. тач. 3), 4), 5), 6) и 7), у случају даљег стицања 
акција са правом гласа циљног друштва у периоду од наредне две године, 
дужан је да објави понуду за преузимање по цени која не може бити нижа од 
цене по којој је купио наведени пакет акција.  

Ако понуђач, односно лица која с њим заједнички делују, супротно 
одредбама члана 36. овог закона, стекне или отуђи акције с правом гласа 
циљног друштва по вишој цени од цене прописане одредбама овог члана, 
обавезан је да у понуди за преузимање понуди вишу цену.  

Ако понуђач захтев за одобрење објављивања понуде за преузимање не 
поднесе у року из члана 13. став 1. овог закона, дужан је да понуди просечну 
пондерисану цену акција обрачунату за шест месеци који претходе дану 
подношења захтева уколико су акције ликвидне у наведеном периоду, односно 
процењену вредност на дан подношења захтева када су акције неликвидне, 
уколико су те цене више од цене из става 2, односно става 3. овог члана. 
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Ако понуђач или лице које с њим заједнички делује у року од једне 
године од дана затварања понуде за преузимање, стекне акције с правом гласа 
циљног друштва које су биле предмет понуде, по цени која је виша од цене из 
понуде, обавезан је да акционарима који су прихватили понуду за преузимање 
исплати разлику у цени у року од седам дана од дана стицања.  

Понуђач или лица која с њим заједнички делују дужни су да о стицању 
акција циљног друштва из става 7. овога члана одмах, а најкасније следећи 
радни дан од дана стицања, обавесте Комисију, циљно друштво и регулисано 
тржиште, односно МТП на коме се тргује акцијама циљног друштва. 
Обавештење мора да садржи податке о понуђачу и лицима са којима 
заједнички делује (пословно име, адреса и седиште), период у коме је трајало 
депоновање акција у спроведеној понуди за преузимање, броју депонованих, 
исплаћених и преузетих акција у спроведеном поступку преузимања, податке о 
апсолутном и релативном броју акција које поседују понуђач и лица са којима 
заједнички делује пре и након стицања, цени у спроведеној понуди, разлици у 
цени која ће се исплатити у року од седам дана и детаљно образложење 
околности настанка обавезе исплате разлике у цени. Уз обавештење 
достављено Комисији потребно је доставити и документацију из које ће бити 
видљива цена стицања и разлика у цени која се мора исплатити акционарима.  

Понуђач или лица која с њим заједнички делују дужни су да без 
одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана исплате, обавесте Комисију о 
исплати разлике у цени акционарима. Уз обавештење мора бити приложена 
документација из које ће бити видљива цена стицања, разлика у цени која је 
исплаћена акционарима, списак акционара којима је та разлика исплаћена, као 
и документација из које произлази да је та разлика исплаћена акционарима. 

Обавеза из става 7. овог члана не односи се на стицање акција с правом 
гласа у случају статусних промена, повећања основног капитала циљног 
друштва новим улозима и повећања основног капитала из нето имовине 
циљног друштва у смислу закона којим се уређују привредна друштва.  

Понуђач не може да снижава понуђену цену нити да мења понудом 
одређен начин и рок плаћања, али може да повиси понуђену цену. За сваку 
акцију исте класе понуђач мора да плати исту цену. 

Ако понуђач повиси понуђену цену, мора да обезбеди и средства за 
покриће тог дела износа, а у складу са одредбама члана 16. овог закона. 

Накнада за плаћање акција на које се односи понуда за преузимање 
може бити понуђена у новцу, односно у хартијама од вредности које су 
предвиђене законом којим се уређује тржиште капитала, као и у дужничким 
хартијама које издају Република и Народна банка Србије. 

У случају да се на име накнаде из става 13. овог члана нуде и новчана 
средства и хартије од вредности, пропорционални однос новчаних средстава и 
хартија од вредности понуђач може слободно да структурира. 

Хартије од вредности из става 13. овог члана морају да буду исте врсте 
и класе као и акције које су предмет понуде за преузимање, укључене у 
трговање на одговарајуће тржиште најмање истог степена транспарентности и 
не смеју да буду под теретом. 

Када понуђач, коме је обавеза настала у складу са одредбама члана 6. 
овог закона, нуди накнаду у хартијама од вредности или комбинацији хартија од 
вредности и новца, обавезан је да понуди и новчану накнаду као алтернативу. 
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Када су предмет понуде преференцијалне акције, на утврђивање цене 
коју је понуђач обавезан да понуди акционарима сходно се примењују одредбе 
овог члана. 

Комисија прописује ближе услове под којима понуђач може понудити 
накнаду за преузимање и начин утврђивања накнаде.” 

Члан 15. 

У члану 30. став 1. речи: „члана 11. става 3. члана 25. и члана 41. става 
7.” замењују се речима: „члана 11. став 3. и члана 25.”.  

Члан 16. 

Члан 36. мења се и гласи: 

„Члан 36. 

Од тренутка настанка обавезе објављивања понуде за преузимање до 
истека рока важења понуде, понуђач и лица која са њим заједнички делују не 
смеју стећи акције с правом гласа циљног друштва, нити се смеју обавезати да 
ће их стећи на други начин, осим понудом за преузимање, као што не смеју ни 
отуђивати нити се обавезивати да ће отуђити акције с правом гласа циљног 
друштва. 

Изузетно од става 1. овог члана, понуђач и лица која са њим заједнички 
делују могу у складу са чланом 37. став 3. овог закона да отуђују акције циљног 
друштва уколико су испуњени следећи услови: 

1) понуђач и лица која са њим заједнички делују обавезни су да 
најкасније 30 дана пре намераваног отуђења акција циљног друштва јавно 
објаве обавештење да не намеравају да спроведу поступак преузимања 
циљног друштва, већ да имају намеру да отуђе одређени број акција; 

2) обавештење из тачке 1) овог става мора да садржи податке о броју 
акција које поседују понуђач и лица која са њим заједнички делују и податке о 
броју акција које намеравају да отуђе;  

3) понуђач и лица која са њим заједнички делују дужни су да без 
одлагања објаве обавештење о сваком отуђењу акција циљног друштва, које 
садржи податке о датуму отуђења, начину и цени отуђења, броју отуђених 
акција и проценту од укупно издатих акција са правом гласа циљног друштва 
које поседују понуђач и лица која са њим заједнички делују након отуђења. 

Форму и садржину обавештења, као и начин обавештавања из става 2. 
овог члана прописује Комисија.”. 

Члан 17. 

У члану 37. став 3. мења се и гласи: 

„Када лице из става 1. овог члана прода акције циљног друштва тако да 
учешће тог лица и лица са којима заједнички делује у капиталу циљног друштва 
падне испод 25% акција са правом гласа, о томе без одлагања доставља 
обавештење Комисији, која решењем утврђује да ова лица имају право гласа из 
преосталих акција с правом гласа циљног друштва од дана достављања 
уредног обавештења и укида меру којом је наложено објављивање понуде за 
преузимање, о чему обавештава Централни регистар.” 

После става 3. додају се ст. 4. и 5, који гласе: 
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„О донетом решењу Комисије из става 3. овог члана лице на које се 
решење односи обавештава јавност.  

Форму и садржину обавештења, као и начин обавештавања из ст. 3. и 4. 
овог члана прописује Комисија.” 

Члан 18. 

У члану 38. ст. 1, 2. и 3. речи: „управни одбор”, на свим местима, 
замењују се речима: „одбор директора, односно надзорни одбор, односно 
извршни и управни одбор код банака као”. 

Члан 19. 

У члану 39. став 2. речи: „управног одбора и директора” замењују се 
речима: „органа управљања”. 

Члан 20. 

У називу члана 40. и члaну 40. став 5. речи: „управни одбор” у датом 
падежу замењују се речима: „одбор директора, односно надзорни одбор, 
односно извршни и управни одбор код банака” у одговарајућем падежу. 

У ст. 1, 2. и 3. речи: „управни одбор”, на свим местима, замењују се 
речима: „одбор директора, односно надзорни одбор, односно извршни и 
управни одбор код банака као”. 

У ставу 7. речи: „управни и надзорни одбор циљног друштва” замењују 
се речима:  „одбор директора, односно надзорни одбор циљног друштва, 
односно извршни и управни одбор код банака као циљног друштва”.  

Члан 21. 

У члану 41б став 1. мења се и гласи: 

„Ако понуђач, након настанка обaвезе објављивања понуде за 
преузимање, независно од тога да ли је иста утврђена решењем Комисије у 
складу са одредбама овог закона, у законском року не поднесе уредан захтев 
за одобрење објављивања понуде за преузимање или му Комисија одбије или 
одбаци захтев за одобрење објављивања понуде за преузимање или након што 
му је Комисија одобрила захтев за објављивање понуде за преузимање, не 
објави понуду за преузимање под условима и на начин из овог закона, или 
уколико Комисија обустави поступак преузимања, сваки акционар циљног 
друштва може путем месно надлежног привредног суда захтевати откуп акција, 
под условима под којима је морала бити објављена понуда за преузимање.”. 

Члан 22. 

У члану 47. став 1. тач. 1)-3) мењају се и гласе: 

„1) након настанка обавезе не објави понуду за преузимање под 
условима и на начин одређен овим законом (члан 5. став 3. и члан 6); 

2) јавно објави понуду за преузимање која није у складу са одредбама 
овог закона (члан 7. став 1); 

3) у року од два радна дана од дана настанка обавезе преузимања не 
објави обавештење о намери преузимања и достави га регулисаном тржишту, 
односно МТП, Централном регистру, Комисији и циљном друштву, под 
условима и на начин одређен овим законом (члан 6. став 7. и члан 12. став 1);” 

У тачки 5) речи: „став 2.” замењују се речима: „став 3.”. 
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У тачки 12) речи: „ст. 4. и 5.” замењују се речима: „ст. 4, 5. и 6.”. 

После тачке 18) додаје се тачка 18а), која гласи: 

„18а) акционарима не исплати разлику у цени у складу са чланом 22. 
став 7;”. 

У тачки 19) речи: „став 10” замењује се речима: „став 12”. 

Тачка 25) брише се. 

У тачки 29) речи: „власничкој позицији акционара или одговарајуће 
изводе из књиге акција” замењују се речима: „власничком статусу акционара”. 

У тачки 31) речи: „у складу са чланом” замењују се речима: „по налогу из 
решења Комисије издатом на основу члана”. 

Члан 23. 

Члан 48. мења се и гласи: 

„Члан 48. 

Новчаном казном од 40.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај 
физичко лице - члан одбора директора, односно надзорног одбора, односно 
извршног и управног одбора код банака циљног друштва ако: 

1) предузме радње супротно члану 38. став 3. овог закона; 

2) не објави своје образложено мишљење о понуди за преузимање или 
мишљење представника запослених на прописани начин, односно ако доноси 
одлуке којима се незаконито спречава или отежава преузимање или штетно 
утиче на пословање циљног друштва (члан 40. ст. 1, 5. и 7).”. 

Члан 24. 

После члана 48. додаје се члан 48а, који гласи: 

„Члан 48а 

Новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако не испуни обавезу обавештавања у року и на начин прописан 
чланом 8. став 5. и чланом 22. ст. 8. и 9. овог закона. 

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 40.000 до 50.000 динара. 

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај физичко лице 
новчаном казном од 40.000 до 50.000 динара.”. 

Члан 25. 

Поступци поводом захтева за одобрење објављивања понуде за 
преузимање, као и поступци надзора који нису окончани до дана ступања на 
снагу овог закона, довршиће се у складу са одредбама закона који је био на 
снази у време покретања управног поступка. 

Лица којима је обавеза објављивања понуде за преузимање настала у 
складу са одредбама Закона о преузимању акционарских друштава („Службени 
гласник РС”, бр. 46/06, 107/09 и 99/11), а која до дана ступања на снагу овог 
закона нису поднела захтев за одобрење објављивања понуде за преузимање, 
обавезна су да тада насталу обавезу изврше у складу са одредбама овог 
закона. 
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Лица која на дан ступања на снагу овог закона поседују више од 25% 
акција с правом гласа циљног друштва, а нису била обавезна да објаве понуду 
за преузимање, у случају даљег стицања акција с правом гласа циљног 
друштва, обавезна су да објаве понуду за преузимање у складу са одредбама 
овог закона. 

Лица која су до дана ступања на снагу овог закона објавила понуду за 
преузимање и која су након понуде за преузимање, објављене у складу са 
Законом о преузимању акционарских друштава („Службени гласник РС”, бр. 
46/06, 107/09 и 99/11), пала до или испод прага од 25% акција с правом гласа 
циљног друштва, у случају даљег стицања акција с правом гласа циљног 
друштва и преласка наведеног прага, обавезна су да објаве понуду за 
преузимање у складу са овим законом. 

Лица која су до дана ступања на снагу овог закона контролни праг од 
25% акција с правом гласа циљног друштва, прешла смањењем основног 
капитала циљног друштва и која након ступања на снагу овог закона стекну 
акције с правом гласа циљног друштва, обавезна су да објаве понуду за 
преузимање у складу са одредбама овог закона. 

Лица која до дана ступања на снагу овог закона нису извршила обавезу 
објављивања понуде за преузимање, насталу према одредбама Закона о 
преузимању акционарских друштава („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 107/09 
и 99/11), извршиће насталу обавезу у складу са одредбама овог закона 
независно од тога да ли је акционарско друштво за које није извршена настала 
обавеза, циљно друштво у смислу овог закона. 

Стицалац који је пре ступања на снагу овог закона стекао пакет од 
најмање 25% акција са правом гласа од лица из члана 8. став 3, као и став 4. 
тачке 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о преузимању акционарских друштава („Службени 
гласник РС“, бр. 46/06, 107/09 и 99/11) и који није објавио понуду за 
преузимање, нити стицао акције са правом гласа тог циљног друштва након тог 
стицања, у случају даљег стицања акција са прaвом гласа циљног друштва, у 
периоду од две године од дана ступања на снагу овог закона, дужан је да 
објави понуду за преузимање по цени у складу са одредбом члана 22. став 4. 
Закона о преузимању акционарских друштава.   

Комисија је од дана ступања на снагу овог закона овлашћена да покрене 
поступак надзора у вези испитивања настанка и извршења обавезе настале 
према одредбама Закона о преузимању акционарских друштава („Службени 
гласник РС”, бр. 46/06, 107/09 и 99/11), независно од тога да ли су испуњени 
услови да се акционарско друштво за које није извршена настала обавеза 
сматра циљним друштвом у смислу овог закона. 

Члан 26. 

Комисија ће извршити усклађивање својих аката са овим законом у року 
од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 27. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 


