


ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.                      – Приједлог - 

                       Б А Њ А    Л У К А 

    - СКУПШТИНА АКЦИОНАРА - 

 

Број: 1-02-____________/19                                

Дана, 05.12.2019. године 

 

 

На основу члана 18. тачке 14. Статута Друштва, Скупштина акционара, на XL сједници 

одржаној 05.12.2019. године, д о н о с и: 

 

  

 

 

О Д Л У К У 
о избору Предсједника XL сједнице Скупштине акционара 

 

 

 

I 
 

За Предсједника XL сједнице Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања 

Лука, бира се ............................................. 

 

 

 

II 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

             

                                                                                _____________________________ 



 

 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.                          - Приједлог - 

                       Б А Њ А    Л У К А 

      - СКУПШТИНА АКЦИОНАРА - 

 

Број: 1-02-__________/19                                

Дана, 05.12.2019. године        

 

 

 

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XL сједници одржаној 

05.12.2019. године, д о н о с и: 

 

 

 

 

О Д Л У К У 
 

 

I 
 

Усваја се Записник са XXXIX Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања 

Лука одржане 03.06.2019. године, без примједби.  

 

 

 

II 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

 

 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                  

                                                                      _______________________________                                         
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

   РЕПУБЛИКА СРПСКА 

   Н О Т А Р 

  МИЛЕНКО ДЕЛИЋ 

            БАЊА ЛУКА 

 Ул. Гундулићева бр. 100 

 

  

 

 

 

                                                                                           

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

СА XXXIX СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 

„ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” А.Д. БАЊА ЛУКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Бања Лука, 03.06.2019. године 
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ЗАПИСНИК  

 

Са XXXIX Скупштине акционара “Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука, одржане дана 

03.06.2019. године, са почетком у 13’05 часова у просторијама Мтел-а у Бањалуци, Ул. 

Младена Стојановића бр. 8, уз  моје лично присуство као нотара.---------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одлука о сазивању Скупштине акционара „Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука 

објављена је у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана  30.04.2019. 

године, чиме је испуњена законска претпоставка у погледу рока за сазивање Скупштине.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Одлуку о сазивању Скупштине акционара донио је Управни одбор Друштва писаним 
путем дана 25.04.2019. године, број Одлуке 1-02-24801/19.------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Сједници су присутни акционари, чији је идентитет утврђен на основу личних 

идентификационих докумената издатих од стране надлежних органа: --------------------------- 

1. „Телеком Србија“ а.д. Београд, са сједиштем у Београду, Ул. Таковска бр. 2, 

матични број 189100132326813, број акција 319.428.193, номиналне вриједности 1 

КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 

65,00585128%, заступана по пуномоћнику, Предсједнику Надзорног одбора 

„Телеком Србија“ а.д. Београд, Проф. др Милану Божићу, на основу Одлуке 

Надзорног одбора «Телеком Србија» а.д. број 180490/14, од дана 26.06.2012. 

године и број 495296/2-2016 од 13.12.2016. године.--------------------------------------- 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ПЕНЗИЈСКИ РЕЗЕРВНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бањалука, са 

сједиштем у Бањалуци, ул. Бана Милосављевића 8, матични број 11072810, број 

акција 43.840.269 редовних (обичних) акција са правом гласа, одн. процентуалним 

учешћем од укупних акција емитента од 8,921798605%, заступано по 

пуномоћнику Славку Нинковићу, на основу Пуномоћи за заступање 

власника акција на скупштини акционара емитента «Телеком Српске» а.д. 

Бања Лука, број УП-22-11/19  од 20.05.2019. године.------------------------------------ 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ДУИФ „Кристал Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука-ОМИФ "ФУТУРЕ ФУНД" 

Бања Лука,  са сједиштем у Бањалуци, Ул.  Милана Ракића бр. 1, матични број 

01956833, број акција 15.442.807, номинална вриједност 1 КМ,  одн. са 

процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 3,14%, заступано 

по пуномоћнику Горану Клинцову, по Пуномоћи за заступање акционара бр. 

37/19 од дана 03.06.2019. године.---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ДУИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД“ а.д. Бањалука- ОАИФ са сједиштем у 

Бањалуци, Ул. Његошева бр. 50, матични број 01956795, број акција 3.156.440, 

номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. 

процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,642357%, 

заступано по извршном директору Данијели Пузић. -----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ЗИФ "БИГ-Инвестициона група" д.д. Сарајево, Куловића 4/II број акција 

3.048.052, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. 

процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,620299%, 
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заступано по пуномоћнику Дамиру Динаревићу, по пуномоћи за заступање 

акционара  бр. 01-123/19 од 13.05.2019.године.-------------------------------------------- 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ДУИФ   „Кристал Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука-ОМИФ "MAXIMUS FUND 

"Бања Лука,  са сједиштем у Бањалуци, Ул.  Милана Ракића бр. 1, матични број 

01935615, број акција 3.000.000, номинална вриједност 1 КМ, одн. са 

процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,61%, заступано 

по пуномоћнику Горану Клинцову, по Пуномоћи за заступање акционара бр. 

38/19 од дана 03.06.2019. године.---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ДУИФ „Полара Инвест Фонд“ а.д. Бањалука – ОМИФ са јавном понудом 

"Adriatic Balanced" са сједиштем у Бањалуци Ул. Петра Прерадовића бр. 21, 

матични број 01957503, број акција 2.380.008, номиналне вриједности 1 КМ, 

редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју 

акција емитента од 0,4843%, заступано по пуномоћнику Пери Јандрићу, на 

основу Пуномоћи број 237/19 од 31.05.2019. године. ------------------------------------ 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ДУИФ "МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС" д.о.о. Бања Лука -ОАИФ „Актива 

Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска 33, 

матични број 01956922, број акција 1.835.811, номиналне вриједности 1 КМ, 

редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју 

акција емитента од 0,373600263%, заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, 

на основу Пуномоћи за заступање акционара број  МС-2 - 197/19 од 

28.05.2019. године.---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Господин Чорокало Игор из Приједора, ул. Рудничка бр. 2/74, број акција  

1.711.500, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у  

укупном броју акција емитента од 0,348% заступан по пуномоћнику Борису 

Мајсторовићу из Бања Луке, Ада 11ц, по пуномоћи која је овјерена  у 

Одјељењу за општу управу Града Бања Лука под бр. 5110 од 20.05.2019. 

године.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР, Краља Петра Крешимира IV бб 

Мостар матични број 1-10288, број акција 1609716 номиналне вриједности 1 КМ, 

редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју 

акција емитента од 0,327588 %, заступано по пуномоћнику Адаму Крешићу, на 

основу Пуномоћи за заступање акционара број  12-02-205/19  од 30.05.2019. 

године ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. ДУИФ   „Кристал Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука-ОАИФ "OPPORTUNITY 

FUND " Бања Лука,  са сједиштем у Бањалуци, Ул.  Милана Ракића бр. 1, 

матични број 01935615, број акција 1.568.881, номинална вриједност 1 КМ,  одн. 

са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,319%, 

заступано по пуномоћнику Горану Клинцову, по Пуномоћи за заступање 

акционара бр. 36/19 од дана 03.06.2019. године.-------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. ДУИФ "МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС" д.о.о. Бања Лука -ОАИФ "ВИБ 

ФОНД" АД БАЊА ЛУКА са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр.33, 

матични број 01957783, број акција 1.351.777, номиналне вриједности 1 КМ, 

редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју 

акција емитента од 0,275096%, заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на 

основу Пуномоћи за заступање акционара број  МС-2 - 197/19 од 28.05.2019. 

године.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. ДУИФ "МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС" д.о.о. Бања Лука -ОМИФ 

"БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД" а.д. БАЊА ЛУКА, са сједиштем у 

Бањалуци, Ул. Видовданска бр.33, матични број 01958062, број акција 800.000, 

номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са 

процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,162806 % 

заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за 

заступање акционара број  МС-2 - 197/19 од 28.05.2019. године.--------------------- 

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. ДУИФ "МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС" д.о.о. Бања Лука -ОМИФ „ВБ 

Фонд“ а.д. Бања Лука, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр.33, 

матични број 01957783, број акција 737.127, номиналне вриједности 1 КМ, 

редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју 

акција емитента од 0,15001 %  заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на 

основу Пуномоћи за заступање акционара број  МС-2 - 197/19 од 28.05.2019. 

године.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. ДУИФ „Полара Инвест Фонд“ а.д. Бањалука -ОМИФ са јавном понудом 

"Привредник Инвест"   са сједиштем у Бањалуци, Ул. Петра Прерадовића бр.21, 

матични број 01956809, број акција 612.586, номиналне вриједности 1 КМ, 

редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју 

акција емитента од 0.124665 %, заступано по пуномоћнику Пери Јандрићу, на 

основу Пуномоћи број 237/19 од 31.05.2019. године. ------------------------------------ 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. ДУИФ "МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС" д.о.о. Бања Лука -ОАИФ "БОРС 

ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука , са сједиштем у Бањалуци, ул.Видовданска 

бр. 33, матични број 01956604, број акција 464.367 номиналне вриједности 1 КМ, 

редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју 

акција емитента од 0,094502%,  заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на 

основу Пуномоћи за заступање акционара број  МС-2 - 197/19 од 28.05.2019. 

године.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. ДУИФ „Полара Инвест Фонд“ а.д. Бањалука - ОАИФ  са јавном понудом 

"Јахорина Коин", са сједиштем у Бања Луци ул. Петра Прарадовића бр.21 

матични број 01961616, број акција 310.000, номиналне вриједности 1 КМ, 

редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју 

акција емитента од 0,063087  %,  заступано по пуномоћнику Пери Јандрићу, на 

основу Пуномоћи број 237/19 од 31.05.2019. године. ----------------------------------- 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18.   ОИФ, са јавном понудом СМЕ БХ EQUITY  Краља Петра Крешимира IV бб 

Мостар, број акција 215449 номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са 

правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента 

од 0,043845%, заступано по пуномоћнику Адаму Крешићу, на основу 

Пуномоћи за заступање акционара број  12-02-205/19  од 30.05.2019. године .---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.   ДУИФ "МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС" д.о.о. Бања Лука -ОАИФ 

"ПРОФИТ ПЛУС" а.д. Бања Лука , са сједиштем у Бањалуци, ул.Видовданска 

бр.33, матични број 11041582, број акција 200.000 номиналне вриједности 1 КМ, 

редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју 

акција емитента од 0,040%, заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на 

основу Пуномоћи за заступање акционара број  МС-2 - 197/19 од 28.05.2019. 

године.------------------------------------------------------------------------------------------------      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.  ЗИФ "БОСФИН" д,д, Сарајево,  ул. Махмута Катрарџића бр. 3 број акција 

35.000, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. 

процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,007123%, 

заступано по пуномоћнику Дамиру Динаревићу, по пуномоћи за заступање 

акционара  бр. 01-125/19 од 13.05.2019.године.-------------------------------------------- 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
21.   "ЕУРОБРОКЕР" а.д. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII бр.26, ЈИБ: 

4400375430005 број акција  33.000, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са 

процентуалним учешћем у  укупном броју акција емитента од 0,006716% 

заступано по директору Борису  Мајсторовићу из Бања Луке, Ада 11ц, , по 

основу Рјешења о регистрацији Окружног привредног суда Бања Лука, број 

057-0-Рег-19-001075 од дана 13.05.2019. године ------------------------------------------- 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. Господин Јовић Драган, број акција 9459, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са 

процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,001925%, у своје 

лично име --------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
23. Господин Дивчић Момчило, број акција 1128, номиналне вриједности 1 КМ, 

одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,00023%, у 

своје лично име.------------------------------------------------------------------------------------- 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24. Госпођа Вучковић Невенка, број акција  1128, номиналне вриједности 1 КМ, 

одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,00023%, у 

своје лично име. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Подаци за акционаре и пуномоћнике преузети из Књиге акционара, списка акционара и 

приложених пуномоћи)---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Сједници су испред међународно признатог независног ревизора Друштва, односно 

ревизорске куће Deloitte д.о.о. Бања Лука, присуствовали господин Мирко Илић и 

господин Давор Џајић.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Сједници су присутни и:    
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- Господин Марко Лопичић, генерални директор Друштва 

- Госпођа Радмила Бојанић, извршни директор за маркетинг и продају---------------- 

- Госпођа Јасмина Лопичић, извршни директор за финансије ----------------------------- 

- Господин Никола Рудовић, извршни директор за оперативне послове ---------------- 

- Господин Владимир Четровић, извршни директор за корпоративне послове ------- 

- Господин Миленко Делић, нотар------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Нотар је извршио увид у Књигу акционара ТЛКМ - преглед власничке структуре емитента 

“Телекомуникације РС” а.д. Бања Лука, на дан 24.05.2019. године (електронска верзија 

снимљена на ЦД), те установио да је укупна вриједност акција 491.383.755,00 номиналне 

вриједности 1 КМ, а укупна вриједност емисије износи 491.383.755,00 КМ 

(четиристотинедеведесетједанмилионтристотинеосамдесеттрихиљадеседамстотинапедесет

пет и 00/100 конвертибилнихмарака).--------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Нотар је извршио увид у Актуелни извод из судског регистра Окружног привредног суда 

Бања Лука, број 057-0-Reg- З-19-001710 од 06.05.2019. године према којем је Друштво 

„ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ„ акционарско друштво, Бања Лука, 

уписано у рег. уложак бр. 1-9317-00, основни капитал 491.383.755,00 КМ подијељен на 

акције према извјештају Централног регистра хартија од вриједности, лице овлаштено за 

заступање Марко Лопичић, генерални директор, без ограничења, осим у случајевима 

предвиђеним Статутом Друштва.  ------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Сједницу је отворио господин Марко Лопичић, генерални директор Друштва, представник 

сазивача, који је поздравио све присутне у име менаџмента и запослених Друштва, као и у 

своје лично име, захвалио се на присуству и учешћу у раду и зажелио успјешан рад 

Скупштине акционара, те предложио да се именује Комисија за гласање и саслуша њихов 

извјештај о присуству акционара на Скупштини. У Комисију за гласање именују се: 

Тихомир Бојанић предсједник, Дејан Милиновић члан и Тијана Ковачевић члан.  ------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Именовани предсједник Комисије за гласање, господин Тихомир Бојанић, поднио је 

извјештај Скупштини у којем је, констатовано сљедеће: --------------------------------------------- 

- на XXXIX сједници Скупштине акционара „Телекомуникације Републике Српске“ а.д. 

Бања Лука регистровано је укупно 30 акционара, од којих  је 24 присутних или 

представљених акционара, док су 6 акционара гласала писаним путем, који посједују 

408438402 акције, што износи 83,12% од укупног броја емитованих акција Друштва 

који износе 491.383.755 акција. ----------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 6 акционара гласали су писаним путем и то: ------------------------------------------------------ 

 

1. ДУИФ „ИНВЕСТ НОВА “ АД БИЈЕЉИНА- ОМИФ "ИНВЕСТ НОВА", са 

сједиштем у Бијељини, Ул.  Гаврила Принципа бр. 11, матични број 01956973, број 

акција 2939382, номинална вриједност 1 КМ,  одн. са процентуалним учешћем у 

укупном броју акција емитента од 0,598185%, писано изјашњење број 659/2019 од 

31.05.2019. године.------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. ДУИФ "БЛАГО" д.о.о. Сарајево - ЗИФ „превент ИНВЕСТ“ д.д. Сарајево, са 

сједиштем у Сарајеву, Трг међународног пријатељства бр. 25, ИД 4200191740002, 

број акција 2595017, номинална вриједност 1 КМ,  одн. са процентуалним учешћем 

у укупном броју акција емитента од 0,528104%, писано изјашњење број 02-05-СП-

I/19 од 27.05.2019. године. ------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. САЛИНК ЛИМИТЕД Никозија, Кипар број акција 580077, номинална вриједност 

1 КМ,  одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 

0,118049%, писано изјашњење од 27.05.2019,године----------------------------------------- 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. НАПРИЈЕД Инвест -ЗИФ "Еурофонд -1" д.д. Сарајево, Змаја од Босне бр. 50, 

број акција 15.000 номинална вриједност 1 КМ,  одн. са процентуалним учешћем у 

укупном броју акција емитента од 0,0031%, писано изјашњење број I -493/19 од 

31.05.2019. године.------------------------------------------------------------------------------------ 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. ДУИФ " ПРОФ-ИН" д.д. Сарајево – ЗИФ са јавном понудом " ПРОФ-ПЛУС са 

сједиштем у Сарајеву, Ул.  Мехмеда паше Соколовића бр. 17, ИД 4200119980007, 

број акција 430.137, номинална вриједност 1 КМ,  одн. са процентуалним учешћем 

у укупном броју акција емитента од 0,08753%, писано изјашњење број 151-1/19 од 

31.05.2019. године.------------------------------------------------------------------------------------ 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. ДУИФ „ИНВЕСТ НОВА“ АД БИЈЕЉИНА -ЗИФ „Унионинвест фонд“ а.д. 

Бијељина, са сједиштем у Бијељини, Ул.  Гаврила Принципа бр. 11, матични број 

11031161, број акција 86.091, номинална вриједност 1 КМ,  одн. са процентуалним 

учешћем у укупном броју акција емитента од 0,017%, писано изјашњење број 

662/2019 од 31.05.2019. године. ------------------------------------------------------------------- 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Сви наведени акционари који су гласали писаним путем гласали су ЗА све предложене 

тачке дневног реда XXXIX Скупштине акционара Мтел-а ад Бања Лука, осим акционара 

ЗИФ „превент ИНВЕСТ“ д.д. Сарајево који се у погледу тачке 14 дневног реда писаним 

путем изјаснио као УЗДРЖАН. ---------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Обична већина акционара присутних или представљених на XXXIX Скупштини 

акционара, укључујући и гласове акционара који су гласали писаним путем, износи 

204219202 акције.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Писани извјештај о раду Комисије за гласање и резултатима гласања на XXXIX 

Скупштини акционара, прилаже се уз овај записник. ------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Господин Марко Лопичић констатује да на XXXIX Скупштини акционара присуствује 

довољан број акционара за пуноважан рад и одлучивање на Скупштини, а по поднесеном 

извештају Комисије за гласање.---------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Како Скупштина акционара има кворум за одлучивање, те су се стекли услови за усвајање 

дневног реда, чита предложени:---------------------------------------------------------------------------- 
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Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору Предсједника Скупштине 

акционара.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Разматрање и усвајање Записника са XXXVIII Скупштине акционара.------------------ 
 

3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2018. 

годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања 

(Стандардима корпоративног управљања).----------------------------------------------------- 
 

4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са 

финансијским извјештајима Мтел-а а.д. Бања Лука за 2018. годину.---------------------- 
 

5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о 

рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових 

повезаних друштава.--------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја 

Мтел-а а.д. Бања Лука за 2018. годину са Извјештајем међународно признатог 

независног ревизора.--------------------------------------------------------------------------------- 
 

7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о 

усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима. 
 

8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештајa Одбора за ревизију о 

уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица.--------------------------------- 
 

9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора 

Мтел-а  а.д. Бања Лука у 2018. години.---------------------------------------------------------- 
 

10. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију 

Мтел-а а.д. Бања Лука у 2018. години.----------------------------------------------------------- 
 

11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити из 2018. године.------------------ 
 

12. Разматрање и доношење Одлуке о исплати дивиденди из добити из 2018. године. ---  
 

13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору међународно признатог 

независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 

2020. годину.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

14. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору чланова Управног одбора 

Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.------------------------------------------------------------ 
 

15. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору члана Одбора за ревизију  

Телекомуникација РС а.д. Бања Лука------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Господин Марко Лопичић напомиње да је позив за сједницу са приједлогом дневног реда 

као и скупштински материјал са приједлозима одлука по предложеном дневном реду био 

доступан акционарима непрекидно од 30.04.2019. године, односно од објаве позива на 

интернет страници берзе и интернет страници Друштва, као и да је постојала могућност да 

акционари изврше увид у исти у сједишту Друштва. ------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Господин Марко Лопичић истиче да у законском року није било поднијетих приједлога за 

допуну дневног реда, те је замолио акционаре да се изјасне о предложеном дневном реду и 

да приступе гласању. Акционари гласају.---------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Након гласања акционара господин Марко Лопичић констатује да су присутни и 

представљени акционари, као и они који су гласали писаним путем, једногласно, обичном 

већином гласова, са 30 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно 

процентуално 100% гласова ЗА, усвојили предложени дневни ред.-------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Господин Марко Лопичић потом предлаже да се пређе на одлучивање по усвојеним 

тачкама дневног реда.----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ад.1. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору Предсједника Скупштине 

акционара 

 

Господин Марко Лопичић за Предсједника XXXIX Скупштине акционара предлаже 

господина Проф. др Милана Божића, предсједника Надзорног одбора „Телеком Србија“ 

а.д. Београд. Након упита да ли неко од присутних има други приједлог, именовани је 

предложио да се приступи гласању. Акционари гласају.---------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном 

већином гласова, са 30 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно 

процентуално са 100% гласова ЗА, присутних и представљених акционара и акционара 

који су се опредијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:---------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

О Д Л У К У 

о избору Предсједника XXXIX сједнице Скупштине акционара 

 

I 

За Предсједника XXXIX сједнице Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања 

Лука, бира се Проф. др Милан Божић.-------------------------------------------------------------------- 

 

II 

Одлука ступа на снагу даном доношења.----------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Након избора Предсједника Скупштине господин Марко Лопичић се захвалио и 

предложио да изабрани Предсједник преузме даље вођење Скупштине.-------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Предсједник Скупштине Проф. др Милан Божић захвалио се господину Марку Лопичићу, 

поздравио све акционаре и остале присутне на Скупштини.----------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Предсједник је именовао записничара  и овјериваче записника. За записничара је именован 

господин Миленко Делић, нотар из Бањалуке, а за овјериваче записника именовани су 

госпођа Невенка Вучковић и господин Момчило Дивчић.------------------------------------------- 



ОПУ бр.795/2019 

 

10 

 

 

Ад.2 Разматрање и усвајање Записника са XXXVIII Скупштине акционара 

 

Предсједник Скупштине констатује да до дана одржавања сједнице није било достављених 

примједби на записник, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. ------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Како нема дискусије, предсједник Скупштине закључује расправу и предлаже да се пређе 

на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају.------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно обичном 

већином, са 30 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, одн. процентуално 

са 100% гласова ЗА, присутних и представљених акционара и акционара који су се 

опредијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:------------------------------------------ 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Усваја се Записник са XXXVIII Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања 

Лука одржане  07.12.2018. године, без примједби. ---------------------------------------------------- 

 

II 

Одлука ступа на снагу даном доношења.----------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ад.3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 

2018. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом 

понашања (Стандардима корпоративног управљања). 

 

За ријеч се јавио Борис Мајсторовић који је рекао да је већина ствари из извјештаја 

испуњена, а да у вези Изјаве о усклађености организације и дјеловања са Кодексом 

понашања има двије замјерке. Прва замјерка се односи на негативан одговор у наведеној 

Изјави на питање да ли Друштво у року од 24 сата објављује промјену количине хартија од 

вриједности коју држи поједини члан Управног одбора или извршни директор, односно 

члан управе, а друга је да сматра да би се генерално на питању о сукобу интереса трабало 

порадити. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Након тога Проф. др Милан Божић је изјавио да ће се по наведеним питањима предузети 

одређене активности. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. 

Акционари гласају. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са 

обичном већином, са 28 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно 

процентуално са 99,57% гласова ЗА, од присутних или представљених акционара и 
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акционара који су се опредијелили да гласају писаним путем и процентуално 0,42% 

гласова који су гласали ПРОТИВ донијели сљедећу:-------------------------------------------------- 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2018. годину 

 

I 

Усваја се Годишњи извјештај за пословну 2018. годину са Изјавом о усклађености 

организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног 

управљања)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II 

Саставни дио ове Одлуке чини Годишњи извјештај за пословну 2018. годину са Изјавом о 

усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима 

корпоративног управљања) --------------------------------------------------------------------------------- 

    

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења.----------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ад. 4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези 

са финансијским извјештајима Мтел-а а.д. Бања Лука за 2018. годину. 

 

За ријеч се јавио Борис Мајсторовић који је изјавио да похваљује чињеницу да се у 

посљедње вријеме инвестирало и да су се радиле одређене аквизиције, а као лошу 

чињеницу је истакао да је дошло до пада пословних прихода од 1,2% у односу на 2017. 

годину, затим је указао на мање финансијске приходе и рекао да су расходи већи, те да и 

даље постоји тренд пада пословних прихода. ----------------------------------------------------------- 

Он је рекао да би се фокусирао на три ствари које су њему јако битне и за које би волио да 

добије објашњење. Прва ствар је везана за ставку „остали приходи” која је знатно 

повећана, за 1366%, односно са 797.077,00 КМ,  колика је била током 2017. године на 

11.688.814,00 КМ, затим да се друга ствар односи на дугорочне обавезе које су такође 

значајно повећане, за 407%, односно са 31.343.496,00 КМ на 159.008.277,00 КМ. Везано за 

трећу ствар рекао је да се прије годину дана на Скупштини акционара говорило да је Мтел 

а.д. Бања Лука потцијењен на тржишту и да би се у том правцу требало нешто радити у 

смислу откупа сопствених акција или ангажовања маркет мејкера. Он је додао да се 

ситуација није промијенила, односно да и даље вриједност Друштва на Бањалучкој берзи 

износи 437.333.542,00 КМ, док књиговодствена вриједност Друштва исказана у 

финансијским извјештајима износи 623.002.389,00 КМ, па је поставио питање да ли је у 

вези наведеног предузета било каква активност.  ------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Након тога за ријеч се јавио генерални директор Марко Лопичић, који је објаснио да је 

раст осталих прихода највише резултат оприходованих застарјелих дивиденди из 
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претходних година, док је повећање расхода настало као резултат задуживања за потребе 

финансирања аквизиција. Он је додао да је и поред финансирања аквизиција задржан 

висок ниво инвестиција. Даље је истакао да повећању прихода посвећују изузетну пажњу,  

нарочито имајући у виду чињеницу да је код свих оператора свеприсутан пад прихода од 

мобилне телефоније, те да тај пад прихода настоје компензовати улагањем у аквизиције 

како би се компензовао пад прихода од мобилне телефоније приходом који ће доћи од 

кабловских оператера, те истакао да у погледу односа вриједности на берзи и 

књиговодствене вриједности, сем наручених и одрађених анализа, нису рађене друге 

активности, јер је фокус био на активностима везаним за повећање прихода.-------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

За ријеч се поново јавио Борис Мајсторовић, који је истакао да сматра да је одлука о 

отпису обавезе из застарјелих дивиденди, по његовом мишљењу, противзаконита, 

противна Стандардима корпоративног управљања и противна позитивној пракси. Он је 

рекао да са рачуноводствене стране има смисла да се тај новац отпише, али да сматра да 

уколико се акционар и након 20 година јави за исплату дивиденде да је емитент дужан да 

му је исплати. Он је поставио питање управи Друштва да ли оваква одлука значи да је тај 

новац од дивиденде неповратно изгубљен за акционаре.---------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор на ову констатацију је дао генерални директор Марко Лопичић, који је истакао да 

је таква одлука донесена након озбиљне анализе уз консултовање адвокатских 

канцеларија, да је то уобичајен процес и да се ту ради о акционарима који се нису јавили 

дуги низ година, а да је тај новац стајао на рачуну. Он је рекао да су наведене дивиденде 

оприходоване и да ће данас бити, уколико Скупштина акционара усвоји такву одлуку, 

исплаћене акционарима кроз дивиденду, а истовремено је нагласио да акционари који 

сматрају да су им на било који начин повријеђена права имају право на судску заштиту. --- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

За ријеч се поново јавио Борис Мајсторовић који је истакао да БХ Телеком на застару 

дивиденди примјењује Закон о облигационим односима за који он сматра да у овом 

случају треба примјенити и да у свом позиву обавјештава акционаре о застари дивиденде, 

што код Мтела а.д. Бања Лука није случај. -------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Марко Лопичић је рекао да менаџмент предвиђа раст добити и ове године, да та стопа 

раста неће бити велика прије свега због тога што је тешко компензовати пад прихода из 

мобилне телефоније и да је то реална чињеница коју акционари треба да знају. Он је 

позвао акционаре да и даље остану акционари Мтела а.д. Бања Лука  из разлога што 

Друштво исплаћује 100% добити, да је принос по акцији 9% , што је ријеткост у региону, 

да је досад исплаћено преко 1.200.000.000,00 КМ добити, те да ће и ове и сљедеће године 

бити исплаћено по око 60.000.000,00 КМ добити. ----------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Борис Мајсторовић је похвалио наведено, али је истакао да је отписом дивиденде послана 

негативна порука акционарима, да су са једне стране акционари позвани да остану 

акционари Друштва, а са друге, уколико у року од 3 године не подигну дивиденду, губе 

право њу.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

За ријеч се јавио Момчило Дивчић, мали  акционар који је истакао да је по њему примјетан 

раст прихода од пословних активности, а везано за средства која су отписана је рекао да је 
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схватио да су оприходована и да ће кроз дивиденду поново бити исплаћена акционарима, 

те да подржава одлуку менаџмента.----------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Како није било даље дискусије, Предсједник Скупштине закључује расправу и предлаже 

да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Послије завршеног гласања Предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са 

обичном већином, са 28 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно 

процентуално са 99,57% гласова ЗА од присутних или представљених акционара и 

акционара који су се опредијелили да гласају писаним путем и процентуално 0,42% 

гласова који су гласали ПРОТИВ донијели сљедећу: ------------------------------------------------- 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са 

финансијским извјештајима за 2018. годину 
 

I 
 

Усваја се Извјештај Управног одбора у вези са финансијским извјештајима 

Телекомуникација РС а.д. Бања Лука  за 2018. годину. ----------------------------------------------- 

II 
 

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управног одбора у вези са финансијским 

извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2018. годину. ------------------------------ 

 

 

III 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења.----------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ад.5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о 

рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових 

повезаних друштава. 

 

За дискусију се јавио Борис Мајсторовић и истакао да ће гласати против ове Одлуке из 

истог разлога које је навео у претходној тачки. -------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Како се нико није јавио за  дискусију, предсједник Скупштине  предлаже да се пређе на 

гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са 

обичном већином, са 28 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно 

процентуално са 99,57% гласова ЗА од присутних или представљених акционара и 
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акционара који су се опредијелили да гласају писаним путем и процентуално 0,42% 

гласова који су гласали ПРОТИВ донијели сљедећу:-------------------------------------------------- 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и 

финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава 

 
 

I 
 

Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском 

пословању Друштва и његових повезаних друштава. ------------------------------------------------- 

 

II 
 

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и 

финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава.------------------------------- 

 

 

III 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења.----------------------------------------------------------------- 

 

Ад.6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању ревидованих Финансијских 

извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2018. годину са Извјештајем међународно 

признатог независног ревизора. 

 

За ријеч се јавио Борис Мајсторовић, који је поставио питање представнику ревизорске 

куће „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука да ли су се детаљније бавили тематиком приходовања по 

основу застарјеле дивиденде. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Мирко Илић, представник и партнер у наведеној ревизорској кући, се захвалио 

менаџменту на досадашњој сарадњи, те дао исцрпан одговор с тим у вези. Он је рекао да 

су издали мишљење на консолидоване и неконсолидоване финансијске извјештаје и да су 

оба мишљења неквалификована, односно без резерве. Он је рекао да је једно од питања, 

којим су се дубоко бавили и анализирали заједно са својим правницима са стране правног 

тумачења и са експертима из других области и са стране рачуноводствених стандарда, 

питање отписа обавеза. Он је у вези ревизорских процедура које спроводе на ревизији 

финансијских извјештаја нагласио да ризике класификују у зависности о значајности 

одређених позиција и управо наведена позиција је за 2018. годину спадала у значајно 

ризичну позицију и као таква је и третирана. Он је рекао да она укључује посебне 

процедуре и анализе да би се дошло до одређеног закључка да ли је адекватно 

евидентирана или не. Он је рекао да је отпис обавеза једна од ставки у финансијским 

извјештајима и да су је класификовали као адекватно књижену ставку и да иза тога стоји 

читав елаборат интерних консултаната који су консултовани по овом питању и да нема 
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никаквог спорења по питању начина евидентирања ових обавеза. Он је објаснио да се у 

оквиру ревизије тестирају одлуке и изјаве друштва, да је друштво донијело такву одлуку и 

да су је они анализирали, да су правници погледали правни основ за евидентирање ове 

одлуке што се тиче истицања важности обавезе. Он је рекао да уважава став Бориса 

Мајсторовића, али да ревизори нису нашли пропис који забрањује отпис обавезе било 

акционара, привредног друштва или физичког лица и додао да такав отпис обавезе није 

нигдје забрањен, те да су обавезе истекле и да се односе на акционаре који се нису јавили 

годинама за своје право. Он је рекао да би се можда добила искривљена слика када би 

друштво приказало те обавезе у својим финансијским извјештајима за које нема обавезу да 

их исплати, јер се нико није јавио или се неће јавити у наредним годинама. Он је рекао да 

је једино двоумљење било да ли наведени отпис обавеза спада у ставку која се признаје у 

приходима текуће године или у ставку капитала, те да није било дилеме да ли та ставка 

треба да се отпише као ставка обавезе. Он је појаснио наведено и рекао да када се раде 

трансакције са повезаним лицем, односно са власницима, овакве ставке се, у највећем 

броју случајева, третирају као ставке капитала, а с обзиром да се у конкретном случају није 

десио отпис обавеза од стране матичне компаније или акционара са већинским правом 

онда се ова ставка третира као ставка која је за биланс успјеха, односно за приходе, што је 

са аспекта постојаности прихода апсолутно оправдано по питањима ревизора. Он је рекао 

да је Мтел а.д. Бања Лука уредно у својим финансијским извјештајима објелоданио 

рачуноводствену политику по питању отписа обавеза тако да је наведено кроз финансијске 

извјештаје јасно и транспарентно објашњено. Он је на крају рекао да сматра да је ревизор 

наведеној ставци посветио дужну пажњу и да са њиховог аспекта није нађено ништа што 

би их навело на другачији закључак.----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Борис Мајсторовић се јавио за ријеч и рекао да је њему у конкретном случају спорно да ли 

је примијењен добар закон, с обзиром да се управа позива на члан 47. Закона о привредним 

друштвима, а да он сматра да је потребно на застару дивиденде примијенити Закон о 

облигационим односима, те да онда рок застаре није 3 већ 10 година и питао да ли је 

ревизор у свом елаборирању гледао да ли је управа примијенила добар закон. ----------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Мирко Илић је рекао да су гледали и примјену закона и да је према њиховом мишљењу 

оправдан и адекватан приступ који је урадила управа Мтела а.д. Бања Лука. ------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Потом се за ријеч јавио Драган Јовић, мали акционар који је истакао да постоји судска 

заштита ако неко сматра да су његова права повријеђена. ------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Како се нико није јавио за  дискусију, предсједник Скупштине  предлаже да се пређе на 

гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са 

обичном већином, са 28 гласова ЗА,  2 гласа ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно 

процентуално са 99,57% гласова ЗА  од присутних или представљених акционара и 

акционара који су се опредијелили да гласају писаним путем и процентуално 0,42% 

гласова који су гласали ПРОТИВ донијели сљедећу:-------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



ОПУ бр.795/2019 

 

16 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја за 2018. годину 

 

I 
 

Усвајају се ревидовани консолидовани и неконсолидовани Финансијски извјештаји Мтел-а 

а.д. Бања Лука за 2018. годину, са Извјештајем међународно признатог независног 

ревизора.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II 
 

Саставни дио ове Одлуке су ревидовани консолидовани и неконсолидовани Финанијски 

извјештаји за 2018. годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.---- 

 

III 

Oдлука ступа на снагу даном доношења.----------------------------------------------------------------- 

 

Ад.7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о 

усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима. 

 

Како се нико није јавио за  дискусију, предсједник Скупштине  предлаже да се пређе на 

гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са 

обичном већином, са 28 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно 

процентуално са 99,57% гласова ЗА од присутних или представљених акционара и 

акционара који су се опредијелили да гласају писаним путем и процентуално 0,42% 

гласова који су гласали ПРОТИВ донијели сљедећу:-------------------------------------------------- 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са 

законским и другим регулаторним захтјевима 
 

I 
 

Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и 

другим регулаторним захтјевима. ------------------------------------------------------------------------- 

 

II 
 

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Одбора за ревизију о усклађености пословања 

Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима.------------------------------------------ 
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III 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења.----------------------------------------------------------------- 

 

 

Ад.8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештајa Одбора за ревизију о 

уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица. 

 

За ријеч се јавио Борис Мајсторовић који је тражио да му се објасни каква је тренутна 

ситуација везана за пословање повезаних лица, те да ли се може очекивати скорији поврат 

уложених средстава. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор је дао Марко Лопичић који је рекао да сва повезана лица послују са профитом, 

али да се Мтел Аустриа и даље бори са профитабилношћу. Он је рекао да се, заједно са 

матичном компанијом, покушава кроз спајање са компанијом која се бави дистрибуцијом 

телевизије подићи вриједност Мтела Аустриа и на тај начин снажније наступити на 

тржишту. Он је додао да се ту мора још пуно урадити имајући у виду да је конкуренција на 

аустријском тржишту велика, али да је добра ствар да је већ сада формирана велика база 

корисника, да је структура postpaid корисника побољшана у смислу квалитета, али да се 

профит тек очекује. У погледу рада Мтел ДОО Подгорица даље је изјавио да је већ сада 

ријеч о изузетно профитабилној аквизицији која се исплаћује, те да очекује да ће се и друге 

аквизиције исплатити и доносити приход.---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Потом је Предсједник Скупштине Милан Божић изразио увјерење да од било каквих 

пословних одлука које буду донесене у сарадњи са Телеком Србија, Мтел а.д. Бања Лука 

неће имати губитке. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Како се нико није јавио за  дискусију, предсједник Скупштине  предлаже да се пређе на 

гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном 

већином, са 30 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, одн. процентуално 

са 100% гласова ЗА од присутних и представљених акционара и акционара који су се 

опредијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:------------------------------------------ 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију 

о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица 

I 
 

Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и 

повезаних лица. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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II 

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између 

Друштва и повезаних лица.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења.----------------------------------------------------------------- 

 

 

Ад.9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора 

Мтел-а  а.д. Бања Лука у 2018. години. 

 

Борис Мајсторовић се јавио за ријеч и рекао да ће гласати против ове одлуке из разлога 

што је Управни одбор донио одлуку да се оприходује застарјела дивиденда. -------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине  предлаже да се пређе на 

гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са 

обичном већином, са 28 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно 

процентуално са 99,57% гласова ЗА од присутних или представљених акционара и 

акционара који су се опредијелили да гласају писаним путем и процентуално 0,42% 

гласова који су гласали ПРОТИВ донијели сљедећу:-------------------------------------------------- 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора 

I 

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2018. 

годину.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

II 

Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о раду Управног одбора Телекомуникација РС 

а.д. Бања Лука за 2018. годину.-----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења.----------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ад.10. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за 

ревизију Мтел-а а.д. Бања Лука у 2018. години. 

 

Како се нико није јавио за  дискусију, предсједник Скупштине  предлаже да се пређе на 

гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -------------------------------------------- 
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Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са 

обичном већином, са 28 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно 

процентуално са 99,57% гласова ЗА од присутних или представљених акционара и 

акционара који су се опредијелили да гласају писаним путем и процентуално 0,42% 

гласова који су гласали ПРОТИВ донијели сљедећу:-------------------------------------------------- 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о раду Oдбора за ревизију 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 

2018. годину.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II 

Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о раду Одбора за ревизију  Телекомуникација РС 

а.д. Бања Лука за 2018. годину.----------------------------------------------------------------------------- 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења.----------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ад.11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити из 2018. године. 

 

Предсједник је рекао да је на приједлог Одлуке о расподјели добити из 2018. године, који 

је утврдио Управни одбор, Одбор за ревизију Друштва у складу са законским и 

статутарним надлежностима овог органа дао Мишљење којим прихвата приједлог за 

расподјелу добити из 2018. године и предлаже Скупштини акционара да усвоји 

предложену расподјелу добити из 2018. године. ------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Како се нико није јавио за  дискусију, предсједник Скупштине  предлаже да се пређе на 

гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном 

већином, са 30 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, одн. процентуално 

са 100% гласова ЗА од присутних и представљених акционара и акционара који су се 

опредијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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О Д Л У К У 

о расподјели добити из 2018. године 
 

I 

Остварена нето добит по обрачуну за 2018. годину у износу од 61.017.512 КМ се 

распоређује на сљедећи начин:----------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Привремена дивиденда исплаћена акционарима  

по Одлуци Скупштине акционара, 

број 1-02-58825/18 од 07.12.2018. године ....................................22.571.691 КM 
 

2. Исплата дивиденде акционарима из преостале 

нераспоређене добити ....................................................................38.445.821 КM   

 

II 

Одлука ступа на снагу даном доношења. ---------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ад.12. Разматрање и доношење Одлуке о исплати дивиденди из добити из 2018. 

године. 

 

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине  предлаже да се пређе на 

гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном 

већином, са 30 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, одн. процентуално 

са 100% гласова ЗА од присутних и представљених акционара и акционара који су се 

опредијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:------------------------------------------ 

 

О Д Л У К У 

о исплати дивиденди из добити из 2018. године 

I 
 

Акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука исплаћује се дивиденда у износу од 

38.445.821 KM у новцу.-------------------------------------------------------------------------------------      

II 
 

Дивиденда се распоређује сразмјерно на све акције Друштва, а по принципу свакој акцији 

исти номинални износ од 0,07823991 КМ. --------------------------------------------------------------- 
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III 

Дивиденда се исплаћује акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука  који имају тај 

статус на дан 24.06.2019. године. -------------------------------------------------------------------------- 

 

IV 
 

Као датум почетка исплате дивиденде утврђује се 25.06.2019. године. --------------------------- 

 

V 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се објавити.  ----------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ад.13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору међународно признатог 

независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 

2020. годину. 

 

Предсједник Скупштине је рекао да је законска и статутарна обавеза да Скупштина 

акционара ове године изабере међународно признатог независног ревизора за ревизију 

финансијских извјештаја за наредну годину. Управни одбор Друштва је на основу 

Приједлога Одбора за ревизију за избор међународно признатог независног ревизора 

утврдио приједлог Одлуке о избору међународно признатог независног ревизора за 

ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2020. годину. Он је рекао да је 

приједлог Одлуке објављен са другим материјалима уз Позив и да су се акционари са 

садржајем исте могли благовремено упознати. --------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Како се нико није јавио за  дискусију, предсједник Скупштине  предлаже да се пређе на 

гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном 

већином, са 30 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, одн. процентуално 

са 100% гласова ЗА од присутних и представљених акционара и акционара који су се 

опредијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:------------------------------------------ 

 

О Д Л У К У 

о избору међународно признатог независног ревизора 

 

I 

Скупштина акционара бира ревизорску кућу BDO д.о.о. Бања Лука за услуге ревизије 

неконсолидованих и консолидованих финансијских извјештаја Телекомуникација РС а.д. 

Бања Лука, за 2020. годину, састављених у складу с Међународним стандардима 

финансијског извјештавања (МСФI), Међународним рачуноводственим стандардима 

(МРС) и у складу са законским прописима важећим у Републици Српској. --------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



ОПУ бр.795/2019 

 

22 

 

 

II 

Укупна вриједност уговора за услуге ревизије из тачке I ове Одлуке који ће се закључити 

са ревизорском кућом BDO д.о.о. Бања Лука износи 45.100,00 КМ. У вриједност нису 

укључени припадајући индиректни порези (ПДВ).----------------------------------------------------- 

 

                                                                         III 

Одлука ступа на снагу даном доношења.----------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ад.14. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору чланова Управног одбора 

Телекомуникација РС а.д. Бања Лука. 

 

Предсједник Скупштине Проф. др Милан Божић је рекао да према утврђеном дневном 

реду Скупштина акционара треба да изабере три члана Управног одбора. Због истека 

мандата на приједлог акционара са већинским учешћем бирају се два члана Управног 

одбора и један члан на приједлог мањинског акционара, на мјесто које је остало 

упражњено након оставке члана Управног одбора. Он је рекао да су од дана сазивања 

XXXIX сједнице Скупштине акционара па до почетка рада данашње сједнице добијени 

сљедећи приједлози за чланове Управног одбора: испред већинског акционара Телеком 

Србија а.д. Београд предложени су Дејан Царевић и Драшко Марковић на нови мандатни 

период, а од стране мањинских акционара предложен је Ненад Томовић. Он је напоменуо 

да је мањински акционар повукао раније достављени приједлог да се Ненад Томовић 

изабере за члана Одбора за ревизију и предложио именованог за члана Управног одбора.---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Борис Мајсторовић се јавио за ријеч и упитао за објашњење у вези именовања Ненада 

Томовића, обзиром да је он годину дана раније поднио оставку на наведену функцију. ------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Марко Лопичић је на то одговорио да је Ненад Томовић обавијестио Мтел а.д. Бања Лука 

да су престали разлози за његову оставку, те да је његова номинација уредна и у складу са 

законом и Статутом Друштва, истичући да му разлози због којих је раније поднесена 

оставка нису познати.-----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Како се нико није јавио за  дискусију, предсједник Скупштине  предлаже да се пређе на 

гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са 

обичном већином, са 29 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и са 1 гласом као УЗДРЖАН      

(један акционар који је гласао писаним путем се опредијелио да по овој тачки дневног реда 

гласа као УЗДРЖАН), односно процентуално са 99,36% гласова ЗА од присутних или 

представљених акционара и акционара који су се опредијелили да гласају писаним путем 

донијели сљедећу:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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О Д Л У К У 

о избору чланoва Управног одбора 

Телекомуникација РС а.д. Бања Лука 

 

I 

За чланове Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, бирају се: 

- на приједлог акционара са већинским учешћем: 

 

1. Дејан Царевић и 

2. Драшко Марковић. 

- на приједлог мањинског акционара: 

1. Ненад Томовић. 

 

Члан Дејан Царевић и Ненад Томовић су независни чланови Управног одбора. 

 

II 
 

Мандат чланова Управног одбора је 3 године.  

 

III 
 

Са члановима Управног одбора ће се закључити Уговор о међусобним правима и 

обавезама, а којим ће се регулисати накнада за рад, међусобна права и обавезе. 

 

IV 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ад.15. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору члана Одбора за ревизију  

Телекомуникација РС а.д. Бања Лука. 

 

Предсједник Скупштине Проф. др Милан Божић је рекао да је према утврђеном дневном 

реду, на мјесто које остало упражњено након оставке члана Одбора за ревизију, потребно 

да Скупштина акционара на приједлог мањинског акционара изабере члана Одбора за 

ревизију. Рекао је да је до почетка рада Скупштине акционара испред мањинског 

акционара стигао приједлог да се Милош Грујић изабере за члана Одбора за ревизију  

Мтела а.д. Бања Лука. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Како се нико није јавио за  дискусију, Предсједник Скупштине  предлаже да се пређе на 

гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Послије завршеног гласања Предсједник Скупштине констатује да су једногласно, 

обичном већином, са 24 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно 

процентуално са 100% гласова ЗА, присутних или представљених акционара, док се 

гласови 6 акционара који су се опредијелили да гласају писаним путем нису збрајали и 
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нису се узимали у обзир приликом утврђивања кворума за одлучивање о овој тачки 

Дневног реда, из разлога што је на сједници Скупштине акционара, на приједлог 

мањинског акционара, повучен приједлог кандидата за ког су наведени акционари гласали 

писаним путем, те да се на сједници Скупштине акционара гласало о другом предложеном 

кандидату за члана Одбора за ревизију, акционари су донијели сљедећу:------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

О Д Л У К У 

о избору члана Одбора за ревизију 

Телекомуникација РС а.д. Бања Лука 

 

I 
 

За члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, на приједлог мањинског 

акционара, бира  се: 

 

1. Милош Грујић.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

II 
 

 

Мандат члана Одбора за ревизију је 3 године. ---------------------------------------------------------- 

 

III 
 

Са чланом Одбора за ревизију ће се закључити Уговор о међусобним правима и обавезама, 

а којим ће се регулисати накнада за рад, међусобна права и обавезе.------------------------------ 

  

IV 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења. ---------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Након што је Предсједник Скупштине Проф. др Милан Божић информисао акционаре да је 

Дневни ред исцрпљен, закључио је рад XXXIX сједнице Скупштине акционара 

Телекомуникација РС а.д. Бања Лука у 13’55 часова.  ------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ја, доле потписани нотар, који сам засједању лично присуствовао, вјерно сам и потпуно 

записао изјаве дате преда мном, односно чињенице које сам непосредно сазнао.--------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Овај нотарски записник потписују Предсједник Скупштине Друштва и овјеривачи 

записника,  а након тога, Записник је потписао и нотар.---------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Овај записник сачињен је у четири примјерка, од чега један трајно остаје у архиви нотара, 

а три примјерка се издају Друштву.------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Уз примјерак овог записника који остаје у архиви нотара прилажу се: 

- Позив за XXXIX Скупштину акционара „Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука 

објављена у дневним новинама „Глас Српске’“ и „Независне новине“----------------------- 

- Одлука Надзорног одбора «Телеком Србија» а.д. број 180490/14, од дана 26.06.2012. 

године------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Одлука Надзорног одбора «Телеком Србија» а.д. број 495296/2-2016 од дана 

13.12.2016. године--------------------------------------------------------------------------------------- 

- Пуномоћ за заступање власника акција на скупштини акционара емитента «Телеком 

Српске» а.д. Бањалука, број УП-22-11/19, од 20.05.2019. године------------------------------ 

- Пуномоћ за заступање акционара број 37/19 од 03.06.2019. године-------------------------- 

- Рјешење о регистрацији Окружног привредног суда у Бања Луци бр.057-0-Рег-19-

000143 од 15.02.2019.године--------------------------------------------------------------------------- 

- Пуномоћ  за заступање акционара број 01-123/19 од 13.05.2019. године--------------------- 

- Пуномоћ за заступање акционара број 38/19 од 03.06.2019. године-------------------------- 

- Пуномоћ за заступање акционара број 36/19 од 03.06.2019. године-------------------------- 

- Пуномоћ бр. 12-02-205/19 од 30.05.2019.године--------------------------------------------------- 

- Пуномоћ од 20.05.2019.године.------------------------------------------------------------------------ 

- Пуномоћ бр. 12-02-205/19 од 30.05.2019.године--------------------------------------------------- 

- Рјешење о регистрацији Окружног привредног суда у Бања Луци бр.057-0-Рег-19-

001075 од 13.05.2019.године--------------------------------------------------------------------------- 

- Пуномоћ  за заступање акционара број 01-125/19 од 13.05.2019. године--------------------- 

- Пуномоћ  за заступање акционара број МС-2-197/19 од 28.05.2019. године----------------- 

- Пуномоћ  број 237/19 од 31.05.2019. године-------------------------------------------------------- 

- Писмено изјашњење  број 659/2019 од 31.05.2019. године------------------------------------- 

- Писмено изјашњење  број 02-05-СП-I/19 од 27.05.2019.године------------------------------- 

- Писмено изјашњење  од 27.05.2019. године-------------------------------------------------------- 

- Писмено изјашњење  број I-493/19 од 31.05.2019. године------------------------------------- 

- Писмено изјашњење  број 151-1/19 од 31.05.2019. године------------------------------------- 

- Писмено изјашњење  број 662/2019 од 31.05.2019. године------------------------------------- 

- Књига акционара ТЛКМ - преглед власничке структуре емитента “Телекомуникације 

РС” а.д. Бања Лука, (електронска верзија снимљена на ЦД)------------------------------------ 

- Актуелни извод из судског регистра Окружног привредног суда Бања Лука, број 057-0-

Reg- З-19-001710 od 06.05.2019. године ------------------------------------------------------------ 

- Извјештај о раду Комисије и резултатима гласања на XXXIX Скупштини акционара 

- Списак учесника------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Уз Записнике који се издају Друштву прилажу се препис:  

- Списак учесника ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Одлука о сазивању Скупштине акционара „Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука 

објављена у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“ . --------------------- 

 

 

 

 

 











 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.                  - Приједлог - 

                       Б А Њ А    Л У К А 

      - СКУПШТИНА АКЦИОНАРА - 

 

Број: 1-02-_________/19                                

Дана, 05.12.2019. године   

  

 

На основу члана 18, 53. и 55. Статута Друштва, а на приједлог Управног одбора и на 

основу изјашњења Одбора за ревизију, Скупштина акционара на XL сједници 

одржаној 05.12.2019. године,  д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 
о исплати привремене дивиденде 

 

 

I 

 

Акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука исплаћује се привремена 

дивиденда у износу од 17.449.948,26 КМ у новцу.        

 

II 

 

Привремена дивиденда се распоређује сразмјерно на све акције Друштва, а по 

принципу свакој акцији исти номинални износ од 0,03551185 КМ.  

 

III 

 

Привремена дивиденда се исплаћује акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања 

Лука који имају тај статус на дан 26.12.2019. године.  

 

IV 

 

Као датум почетка исплате привремене дивиденде утврђује се 27.12.2019. године. 

 

V 

 

Исплаћена привремена дивиденда ће бити уобзирена приликом усвајања 

Финансијских извјештаја за 2019. годину и доношења Одлуке о расподјели добити за 

2019. годину. 

 

VI 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.   

 

 

                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

                 _____________________________ 



ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.                     – Приједлог -           

                       Б А Њ А    Л У К А                

    -   СКУПШТИНА АКЦИОНАРА   -                                         
 

 

Број: 1-02-__________/19                                

Дана, 05.12.2019. године 

 

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XL сједници 

одржаној 05.12.2019. године, д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 
о избору члана Управног одбора  

Телекомуникација РС а.д. Бања Лука 

 

 

I 
 

За члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, а на приједлог 

акционара са већинским учешћем бира се Данијела Малетић, независни члан 

Управног одбора. 

 

II 
 

Мандат члана Управног одбора је 3 године.  

 

 

III 

Са чланом Управног одбора ће се закључити Уговор о међусобним правима и 

обавезама, а којим ће се регулисати накнада за рад, међусобна права и обавезе. 

 

 

IV 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

 

            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 

 

       ________________________________ 
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