ОПУ:

1935-2018

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Јованка Јовановић
Страна

Беоrрад, Палилула,
ул. Чарли Чаплина бр.

1 (прва)

30

--------------------------------ЈАВНОБЕЛЕЖниЧКИ зАПИ<:НИК-------------------------------Јавни бележник Јованка Јовановић, са службеним седиштем у Београду, Палилула, улица
Чарли Чаплина

30

(тридесет) потврђује да је дана

хиљаде осамнаесте) године у
адреси Таковска

2

10:00

11.06.2018.

Оеданаестог јуна две

(десет часова), ван канцеларије јавног бележника на

(два), Београд, Пал:илула присуствовала:--------------------------------------

53. (педесет трећој) РЕДОВНОЈ <:ЕДНИЦИ <:КУПШТИНЕ PREDUZECA ZA
TELEKOMUNlКAOJE TELEKOM SRВIЈААК<:ЮNАRSКО DRUSTVO BEOGRAD
матични број

17162543,

ПИБ:

100002887,

са седиштем у Београду-Палилула, ул.

2 (два), чији је законски заступник генерални директор Предраr Ћулибрк,
2602968880036, при чему је статус активног привредног друштва као и својство

Таковска бр.

ЈМБГ

законскоr заступника утврђен увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта
Arенције за привредне регистре Републике Србије од дана

26.12.2017. (двадесетшестог
децембра две хиљаде сеД<L1\шаесте) године (у даљем тексту: TELEKOM SRВIJA AD
I3EOGRAI»--------------------------------------------------------------------------------------------------ради

састављања записиика у складу са чланом

бележништву, а на захтев

86.

TELEKOM SRI3IJAAI> I3ЕОСЈМ!)

став

1. Закона о јавном
-----------------------------------

Јавни бележник је присуствовала 53. (педесеттрећој) редовној седници Скупштине
TELEKOM SRВIJA А!) I3ЕОСЈМ!) која је одржана у седишту TELEKOM SRВIJA А!)
I3EOGRAI>, Београд, ул. Таковска бр.2 (два), у СКIIаду са чланом 166. став 2 Закона о
ванпарничном поступку, а у вези са чланом 332. Закона о привредним друштвима.-Јавни бележник обавља службену радњу изван јавнобележничке канцеларије услед
хитности

поступања.

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

Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени материјали за седницу са

дневним редом, предлози одлука и друга документација, из које је утврдила податке од
значаја за одржавање седнице:----------------------------------------------------------------------------

af2/LИdf--\1

I

Александра Дракулић

1

ОПУ:

1935-2018

2 (друга)
TELEKOM SRВIJA AD
Страна

- да је 53. (педесеттрећа) редовна седница Скупштине
BEOGRAD сазвана на основу Одлуке Надзорног одбора број: 175678/4-2018 од
10.05.2018. године (десетог маја двехиљадеосамнаесте) ------------------------------------------53. (педесеттрећу) редовну седницу
TELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD, објављен на интернет страници
TELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD (www.mts.rs/otelekomu) дана 11.05.2018. године

-

да је позив са обавештењем акционарима за

Скупштине

(једанаестог маја двехиљадеосамнаесте) и интернет страници Агенције за привредве
регистре

Републике

Србцје

двехиљадеосамнаесте)
(педесеттрећу)
објављени

као

редовну

(www.apr.gov.rs)
и

да

седницу

су

дана

позив

Скупштине

у дневном листу "Политика" дана

и

године (једанаестог маја

11.05.2018.

обавештење

TELEKOM

SRВIJA

за 53.
AD BEOGRAD

године

(дванаестог маја

12.05.2018.

акционарима

двехиљадеосамнаесте )--------------------------------------------------------------------------------------

- да је дан

акционара

01.06.2018.

године (први јун двехиљадеосамнаесте), када је утврђен

TELEKOM
AD BEOGRAD, на основу Извода из јединствене евиденције акционара
TELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD преузетог из Централног регистра, депоа и клиринга
хартија од вредности, у складу са чл:аном 331. став 1. и 2. Закона о привредним
друштвима. --------------------------------------------------------------------------------------------------- да укупан број издатих акција TELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD износи
1.000.000.000 (ј еднумилиј арду). -------------------------------------------------------------------------- да 20 (двадесет) % (200.000.000 акција (двестотинемилиона» од укупног броја акција
TELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD чине сопствене акције које, сагласно Закону о
списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине

SRВIJA

привредним друштвима,

не дају право гласа и не узимају

се у обзир

приликом

утврђивања кворума за седницу Скупштине.---------------------------------------------------------

-да право да лично учествује у раду

53.

(педесеттреће) редовне седнице Скупштине има

акционар који на дан акционара поседује најмање
броја акција Друштва, односно

0,1%

(нула, један

%)

акција од укупног

1.000.000 (једанмилион) акција, односно пуномоћник
1.000.000 (једанмилион) акција Друштва.---------------

акционара који представља најмање

Саставни део овог записника, у складу са чланом

привредним

друштвима и Статутом

о

TELEKOM

SRВIJA

363. став 6. Закона о
AD BEOGRAD, чине докази

сазивању

седнице.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

cxY~
ЈЩз2}И белник

Драган Ђоковић

Јованка Јовановић

~~
XJI(;;

ндра Дракулић

2

/7
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Горан Јовановић
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Маја Урошевић

ОПУ:

1935-2018

Страна

3 (трећа)

Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која
учествују у њеном раду, сходно члану

чианом

350.

89.

Закона о јавном бележништву, а у вези са

Закона о привредним друштвима. Идентитет именованих лица утврђен је на

основу увида у службене документе.-------------------------------------------------------------------

1. као представник акционара Републике Србије, пуномоћник Драган Ћоковић, ЈМБГ
0211956710007, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 003315160 издата
дана 12.10.2011. године (дванаестог октобра двехиљадеједанаесте) од стране ПС Стари
град са роком важења до
12.10.2021. године (дванаестог октобра двехиљаде
двадесетпрве) чије својство пуномоћника је утврђено увидом у Пуномоћје издато од
стране

Владе

Републике

Србије

дана

04.12.2013. године (четвртог децембра
двехиљадетринаесте )--------------------------------------------------------------------------------------Седници присуствују: Председник Надзорног одбора проф. др. Милан Божић, члан
Надзорног одбора Соња Влајнић, члан Надзорног одбора Нинослав Продановић, члан
Надзорног

одбора проф.др

Ђорђе

Мазињанин,

члан

Надзорног

одбора Мирослав

Јоксимовић, члан Надзорног одбора Славољуб Кандић, генерални директор Предраг

Ћулибрк, секретар Друштва Александар Радовановић, извршни директор за финансије
проф. др Миленко Џелетовић, извршни директор за људске ресурсе Драшко Марковић,

извршни директор за технику Филип Банковић, извршни директор за IТ подршку и IСТ
сервисе Милан Симић, извршни директор за пословне кориснике Петар Поповић,
извршни
директора

директор
Милан

за

приватне

Алексијевић,

кориснике

Јана

директор

Интерне

Љубичић,

Помоћник

ревизије

Мира

генералног
Стевановић,

председник Комисије за гласање Александра Дракулић, члан Комисије за гласање Горан
Јовановић, члан Комисије за гласање Маја Урошевић, из Секретаријата Друштва Борко
Радовановић, представник ревизорске куће

"BDO" Д.О.о. из Београда Ксенија Ристић Костић, -------------------------------------------------------------------------------------------------------Седница је почела са радом у 10:00 (десет) часова. -------------------------------------------------Отварање Скупmтине: ----------------------------------------------------------------------------------Председник Скупштине TELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD, господин Драган Ђоковић
поздравио је све присутне и обавестио их да, сагласно члану 16.1. Пословника о раду
Скупштине Друштва, отвара 53. (педесет трећу) редовну седницу Скупштине ТЕЈЈЕКОМ
SRВIJA AD BEOGRAD.------------------------------------------------------------------------------------
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Комисија за гласање:
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. Маја Урошевић
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ОПУ:
Страна

На основу Нацрта Списка присутних и заступаних акционара

53.

1935-2018

4

(четврта)

(педесеттреће) редовне

седнице Скупштине Друштва, господин Драган Ђоковић је констатовао да постоји
кворум за пуноважан рад и О)џrучиваље по свим питањима из утврђеног Дневног реда, а с

обзиром да седници лично присуствује, као пуномоћник који представља Републику
Србију,

као

акционара

са

укупно

(петстотинаосамдесетједанмилион

581.097.332

деведесетседа.1\Iхиљадатристотинетридесетдва), акција, односно

58,1097% (педесетоса.м,
AD BEOGRAD, што чнни 72,63717
% (седамдесетдва,шесттриседа.мједанседам %) акција са правом гласа на 53. (цедесе
ттрећој) редовној седници Скупштине TELEKOM SRВIJAAD BEOGRAD.-------------------

један нуладеветседам

%)

акција

TELEKOM

SRВIJA

------------------------.----------------------.------------------------------------------------------------------Такође је напоменуо да

укупног броја акција

20 (двадесет) % (200.000.000 акција (двестотинемилиона)) од
TELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD чине сопствене акцнје које,

сагласно Закону о привредним друштвима, не дају право гласа и не узимају се у обзир

приликом утврђиваља кворума за седницу Скупштине. --------------------------------------------Констатовао је да је Нацрт Списка присyrnих и заступаних акционара дат на увид
регистрованом представнику акционара, који је и својим потписом потврдно учешће у
раду Скупштине. Напоменуо је да је Седница сазвана у складу са Законом о привредним
друштвима и интерним актима Друштва, да је Позив за исту, утврђен од стране Надзорног
одбора Друштва и у законски прописаном року, дана
двехиљадеосамнаесте)
Друштва
регистре

упућен

акционарима

11.05.2018.

објављиваљем

(https:llwww.mts.rs/otelekomu), интернет
(https:llwww.apr.gov.rs) и у дневном листу

страници

године Оеданаестог маја
на

интернет

Агенције

"Политика" дана

за

страници
привредне

12.05.2018.

годнне

(дванаестог маја двехиљадеосамнаесте), као и да је материјал за Седницу истовремено
стављен на располагаље акционарима на интернет страници Друштва.------------------------Председник Скупmтине обавестио је присутне да се, сагласно члану

36.

Пословника о

раду Скупштине, седнице Скупmтине тонски снимају.--------------------------------------------Председник Скупштине је констатовао да је, одлуком Надзорног одбора број:

2018

од

10.05.2018.

године (десетог маја двехиљадеосамнаесте), утврђен

175678/4дневни ред 53.

(педесеттреће) редовне седнице Скупштине, и то:-------------------------------------------------------------------------------------------------ДНICIIНII I'ICД-------------------------------------------------1.Усвајање Записиика са 52. (педесетдруге) редовне седнице Скупштине TICLICKOM
SRIlIJA AD IIICOGRAD,----------------------------------------------------------------------------------2.Усвајање Финансијских извештаја

TICLICKOM SRIlIJA AD IIICOGRAD

за

2017.

(двехиљадеседамнаесту) годину са извештајем овлашћеног ревизора,------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

I

ни:< Скупштине:

I

• l

Драган Ђоковић

Јавни бел·

ик

Јованка Јовановић

c;J;2/lM-t)-Александра Дракулић

4

~c<??~/
Маја Урошевић

ОПУ:

1935-20]8

Страна

3.Усвајаље

Консолидованих

финансијских

нзвештаја

TELEKOM

5 (пета)

SRВIJA

AD

BEOGRAD за 2017. (двехиљадеседамнаесту) годину са извештајем овлашћеног
ревизора, ----------------------------------------------------------------------------------------------------4.Усвајаље Консолидованог годишљег извештаја о пословаљу TELEKOM SRВIJA
AD BEOGRAD и љегових зависних друштава за 2017. (двехиљадеседамнаесту)
годину,---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.Усвајаље Одлуке о расподели добити по Финансијским нзвештајима
SRВIJA AD

BEOGRAD

TELEKOM

за 2017.(двехиљадеседамнаесту) годину,-----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.Усвајаље Одлуке о усвајаљу Извештаја Надзорног одбора

BEOGRAD

TELEKOM

SRВIJA AD

о пословаљу Друштва и спроведеном надзору над радом ИзвршнО!

одбора за период

мај

2017 -

мај

2018.

године (мај двехиљадеседамнаесте-мај

двехиљадосамнаесте),-------------------------------------------------------------------------------------

7.Усвајаље Одлуке о изменама и допунама Статута TELEKOM SRВIJA AD
BEOGRAD,-------------------------------------------------------------------------------------------------8. Усвајаље Одлуке о именоваљу чланова Надзорног одбора TELEKOM SRВIJA AD
BEOGRAD,--------------------------------------------------------------------------------------------------9. Усвајаље Одлуке о измени Пословника о раду Скупштине TELEKOM SRВIJAAD
BEOGRAD број 117294/10 од 20.04.2012. (двадесетог априла двехиљадедванаесте)
године са изменама и допунама број 183730/11-2014 од 30.05.2014. (тридесетог маја
двехиљадечетрнаесте) године. --------------------------------------------------------------------------

Председник Скупштине Друштва затим је констатовао да је. у складу са чланом

1.6.

Пословника о раду Скупштине, члановима Надзорног одбора, извршним директорима и

ревизору

"BDO"

Друштва за

2017.

Д.О.о.

Београд који је извршио ревизију финансијских

извештај а

годину (двехиљадесеЩh'\шаесту), упућен позив да присуствују седници.-

Председиик Скупштине је обавестио присутне да, у складу са одредб<Lvrа Закона о
привредним друштвима и Пословником о раду Скупштине, именује Комисију за гласање,

у следе ћем састав у: ------------------------------------------------------------------------------------------Александра Дракулић, председник Комисије,--------------------------------------------------------

-Горан Ј овановић, члан Комисиј е и -------------------------------------------------------------------Мај а У рошевић, члан Комисиј е. ------------------------------------------------------------------------Председник

Скупштине

је

за

записничара

именовао

Јавног

бележника

Јованку

ЈоВановић.------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПреДСf:',fjiiI,IК Скупштине:
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Маја Урошевић

ОПУ:

1935-2018

Страна

6

(шеста)

Председник Скупштине је позвао чланове Комисије за гласање да утврде Коначан списак
присутних и заступаних акционара, Списак учесника и позваних лица, као и постојање
кворума за рад и одлучивање Скупштине.--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Након што је председник Комисије за гласање прочитао Извештај Комисије, председник
Скупштине је констатовао да ће потписани Извештај Комисије за гласање, са Коначним
списком присутних и заступаних акционара и Списком учесника и позваних лица, као и

Извештај о резултатима гласања на
саставни део Записника са

53.

53.

(педесет трећој) редовној седници, представљати

(педесет треће) редовне седнице.----------------------------------

Имајући у виду да је једини учесник са правом гласа на

53.

(педесет трећој)

редовној

седници, председник Скупштине је обавестио присутне да ће се о тачкама дневног реда
гласати без отварања расправе.----------------------------------------------------------------------------

lra'IlCa

1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Усвајаље ЗаПИСНИlCа са

52. (педесетдруге) редовне седнице СЈСУпштнне lrELEKOM
sJt]ЗIЈГi\i\]) I1EO(;!tt\]) -----------------------------------------------------------------------------------

Председник

Скупштине

процедурама

Друштва је

предвиђеним

констатовао

интерним

актима

да је

Друштва,

Надзорни
утврдио

одбор,

предлог

сагласно
ОДЈlуке

о

одобравању записника и предложио Скупштини да исти усвоји. Такође је напоменуо да је
наведени предлог одлуке учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала

припремљеног за седницу Скупштине.----------------------------------------------------------------По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио даје:-------------------------------

- укупан

број акција акционара

гласању износи

581.097.332

хиљадатристотинетридесетдва

TELEKOM

SRВIJi\A.D

BEOGMD,

који су учествовали у

аlCција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседам

58,1097% (педесетосам, један нула
деветседам %) укупног основиог капитала Друштва, ----------------------------------------------- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRВIJi\i\D BEOGMD са правом гласа
износи 800.000.000 гласова (осамстотиншv!Илиона), ------------------------------------------------%),

што представља

након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласаilа за предлог Одлуке на

следећи начин:

-581.097.332

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

(петстотина осамдесет један милион деведесетседам хиљада тристотине

тридесет

два)

гласова

"Зi\"

(седамдесетдва,шесттрисеДш'llједанседам
правом

гласа,

одиосио

100%

(сто

%)
%)

(што

представља

72,63717%

од укупног броја гласова акционара са
гласова

присутиих/заступаних

акционара

Друштва),------------------------------------------------------------------------------------------------------

-о (нула) гласова "ПРО1ГИIl" и---------------------------------------------------------------------------о (нула) гласова "УЗДРЖi\Н"--------------------------------------------------------------------------Пре ~ик Скупшт~ __ .
ј!

"

=;:С'

./_<_г".

-

Јованка Јовановић
Комисија за гласаље:

vf;:;;/~uj---

i\лександра Дракулић

6

(ЈГоран Јовановић ,

(

/7~r;-c~
.

МаЈа Урошевић

ОПУ:

1935-2018

Страна

-

број важећих гласова једнак је броју датих гласова

581.097.332

7 (седма)

(петстотина осамдесет

једанмилион деведесетседљ'\!хиљадатристотинетридесетдва) гласова,--------------------------

те да је једногласно донета:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОЈ(JIY~--------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------____________________________________________________

lГaЧЈКа

Усваја се Записник са

(педесетдруге)

SRВIJA

одржане

52.
AD BEOGRAD,

дана

1.----------------------------------------------------редовне седнице Скупштине lГELEKOM

28.06.2017.

године

(двадесетосмог

јуна

двехиљадешеснаесте), у тексту који се прилаже овој одлуци као њен саставни део.---------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lГаЧЈКа

2.---------------------------------------------------

Ова одлука се примењује даном доношења.-----------------------------------------------------------

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

lra'Il<a 2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Усвајаље ФинансијСI<ИХ извештаја lrELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD, за 2017.
(двехиљадеседамнаесту) годину са извештај ем овлашћеног реВизора---------------------._.----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----

Председник

Скупштине

Ј(руштва је

констатовао

да је

Надзорни

одбор,

сагласно

процедурама предвиђеним интерним актима Ј(руштва, утврдио Финансијске извештај е
Ј(руштва за

2017.

(двехиљадеседамнаесту) годину и предложио Скупштини да исте

усвоји. Такође је напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању
учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу
с;куцIП1Lине.---------------------------------------------------------------------------------------------------

По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио даје:--------------------------------

- укупан

број акција акционара

гласању износи

581.097.332

TELEKOM

SRВIJAAD

BEOGRAD,

који су учествовали у

акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседам

хиљадатристотинетридесетдва),

што

представља

58,1097%
(педесетосљ\!,
једаннуладеветседам %) укупног основног капитала Ј(руштва, ---------------------------------- укупан број гласова свих акционара lГELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD са правом гласа
износи 800.000.000 гласова (осамстотинамилиона), ------------------------------------------------након чега је констатовао да је Скупштина Ј(руштва гласала за предлог Одлуке на

следеrur начин: ----------------------------------------------------------------------------------------------

- 581.097.332

(петстотина осамдесет један милион деведесет седам хиљада тристотине

тридесет

два)

гласова

"ЗА"

(седамдесетдва,шесттриседамједанседам
правом

гласа,

односно

100%

(сто

(што
представља
72,63717%
%) од укупног броја гласова акционара са
%) гласова присутниxlзаступаних акционара

)]јр)lIПтва),------------------------------------------------------------------------------------------------------

-о (нула) гласова "ПРО1ГИВ" и---------------------------------------------------------------------------о (нула) гласова "УЗЈ(РЖАН"---------------------------------------------------------------------------

- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.332 (петстотина осамдесет
једанмилион деведесетседамхиљадатристотинетридесетдва) гласова,-------------------------те да је једногласно донета:--------------------------------------------------------------------------------

Пр<;де

~
1/.;"" ··ш····· 1 .
..

,

не:

'.

iL ,- .
t/
Ј(раган Ђоковић

~~LLLfАЛеКСНДра )]јракулић
7

(~~~

_ .__ .

"'О.

\faвH беле~
OBaH

Комисuја;загласање:

(J~paн ЈовановићF
\ ~;.g.~iJt

:;:\Cs~

Јоваиовић

~
Маја Урошевић

4..c~

.

~

ОПУ: 1935-20Ј8

Страна

8 (осма)
----------------------------------------------------01\lIYFCi\-----------------------------------------------------------------------------------------------------lГaчока Ј-----------------------------------------------------

Утврђује се даје Скупштина lГELEFCOM SRВПi\i\D
извештаје

lГELEFCOM SRВПi\

i\D BEOGRA.D

BEOGRA.D разматрала

Финансијске

за 20Ј7. (двехиљадеседамнаесту) годину,

припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и

рачуноводственим прописима применљивим у Републици Србији, утврђене од стране

Надзорног одбора, са Извештај ем овлашћеног ревизора
Финансијских

извештај а

lГELEKOM

SRВПi\

"BDO" д.о.о. Београд о ревизији
i\D
BEOGRA.D
за
2017.

(двехиљадеседамнаесту) годину и предлог Надзорног одбора да наведени извештаји буду
усвојени од стране Скупштине.---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------lГачока
Скупштина
lГELEKOM SRВIJi\ i\D
lГELEKOM

SRВПi\

i\D

BEOGRA.D

2.----------------------------------------------------------BEOGRA.D усваја Финансијске извештаје
за 2017.
(двехиљадеседамнаесту)
годину,

припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и

рачуноводственим

прописима

применљивим

у

Републици

Србији,

са

Извештај ем

овлашћеног ревизора
њен саставни део.

"BDO" д.о.о. Београд, у тексту који је приложен овој одлупи као
-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------lГaчока
Ова

одлука

ступа

на

снагу

даном

доношења.

3.----------------------------------------------------

_________________________________________________________ _

llаЧl'а з.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Усвајање

BEOGRAD

КОНСOJlндованих
за

2017.

фннансијсl'ИХ

извеmтаја

llELEKOM

(двехиљадеседамнаесту) годину са извеmтајем

SRВIJi\

i\D

овлаmћеног

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

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процеДУРЊ'VIа

предвиђеним интерним актима l\pуштва, утврдио FCонсолидоване финансијске извештаје
l\pуштва за

2017. (две хиљаде сеДаЈ\шаесту) годину - Матичног друштва lГELEKOM
BEOGRA.D и његових зависних друштава "lГелус" а.Д., Београд, "Mtel" Д.О.О.,
Подгорица, "lГелеком Српске" а.Д., Бања lIYKa, "lГS:NElГ" B.V., i\мстердњ'VI, "HD-WIN"
д.о.о., Београд, "mts банка" а.Д., Београд, "mts" D.O.O. FCocoBcKa Митровица, "G04YU"
Д.О.О., Београд, "mts A.ntenalГV" д.о.о., Београд и "YUNElГ INlГЕRNi\ПОNi\L" д.о.о.
SRВIJi\i\D

Београд предложио Скупmтини да исте усвоји.lГакође је напоменуо да је предлог одлуке

Скупштине о наведеном питању учнњен доступним свим акционарима, у оквиру
материјала припремљеног за седницу Скупmтине.-------------------------------------------------

По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:--------------------------------

- укупан

број акција акционара lГELEFCOM SRВIJi\i\D

гласању износи 581.097.ЗЗ2

BEOGRA.D,

акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседам

хиљадатристотинетридесетдва),

што

58,1097%
(педесетосам,
једаннуладеветседам %) укупног основног капитапа 1\руштва, ---------------------------------Пр~9t)l!н.ик Скупштине:

представља

cJ~.-?I-f!
t
)vt/\
i~L,

'----~,

щаган lDоковић
Јованка Јовановић

<{~LМLI---

i\пекс ндра 1\ракулић

8

~

који су учествовали у

~~~~
.
Маја Урошевић

I
ј

I
ј

!

ЏЈ

ОПУ: 19З5-2018

Страна

9 (девета)

_ укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRВIJAAD BEOGRAD са правом гласа
800.000.000 гласова (ОСfuмстотинамилиона), -------------------------------------------------

износи

након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на
следеfuJ начин:

-581.097.332

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

(петстотина осамдесет један милион деведесет седам хиљада тристотине

тридесет

два)

гласова

"ЗА"

(што

представља

72,6З717%

(седамдесетдва,шесттриседа.мједанседам

%) од укупног броја гласова акционара са
правом гласа, односно 100%
(сто %) гласова присутних/заступаних акционара
Друштва), ------------------------------------------------------------------------------------------------------о (нула) гласова "ПРОТИВ" и---------------------------------------------------------------------------о (нула) гласова "УЗДРЖАН"---------------------------------------------------------------------------

-број важеfuJх гласова једнак је броју датих гласова 581.097.3З2 (петстотина осамдесет
једанмилион деведесетседамхиљадатристотинетридесетдва) гласова,-------------------------
те да је једногласно донета:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОДJJljfKA-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тачка

1---------------------------------------------------

Утврђује се да је Скупштина разматрала Консолидоване финансијске извештаје за

2017.

(две хиљаде седамнаесту) годину, које чине финансијски извештаји Матичног друштва

TELEKOM SRВIJAAD BEOGRAD и љегових зависних друштава "Телус" а.Д., БеограД,
"Mtel" Д.О.о., Подгорица, "Телеком Српске" а.Д., Баља Лука, "TS:NET" B.V., Амстердам,
"HD-WIN" Д.О.о., Београд, "mts банка" а.Д., Београд, "mts" D.O.O. Косовска Митровица,
"G04YU" Д.О.о., Београд, "mts AntenaTV" Д.О.о., Београд и "YUNET INTERNATIONAL"
Д.О.о. Београд припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског
извештаваља

и

рачуноводственим

прописима

применљивим

у

Републици

утврђене од стране Надзорног одбора, са Извештај ем овлашћеног ревизора
Београд о ревизији Консолидованих финансијских извештај а

BEOGRAD

за

2017.

TELEKOM

Србији,

"BDO"

Д.О.о.

SRВIJA

AD

(двехиљадеседамнаесту) годину и предлог Надзорног одбора да

наведени извештаји буду усвојени од стране Скупппине.------------------------------------------

----------------------------------------------------Тачка

2.---------------------------------------------------

Скупштина

Консолидоване

извештаје

TELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD усваја
TELEKOM SRВIJAAD BEOGRAD за 2017. (две

хиљаде седамнаесту) годину,

припремљене

у

складу

са

Међународним

стандардима

финансијске

финансијског извештаваља

(МСФИ) и рачуноводственим прописима важеfuJм у Републици Србији, са Извештајем
овлашћеног ревизора

"BDO"

Д.О.о. Београд за

2017.

(две хиљаде седамнаесту) годину, у

тексту који је приложен овој одлуци као љен саставни део.----------------------------------------

---------------------------------------------------Тачка з.----------------------------------------------------Ова одлука се примељује даном доношеља.-----------------------------------------------------------

:ЈаВЈбеЛёНЙк

Драган Ђоковић

Јованка Јовановић

cll2~щf---

Алексlндра Дракулић
9

Комисија за гласаље:

~
.

..ј

~

~ ~- " .
~.

(--

"

Lo

~"
Б

Горан Јовановић

.

-.

r;~-cy'(;~-<'/~
.

Маја Урошевић

ОПУ:

Страна
1la'IJ(a

1935-2018
1О

(десета)

4.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању

BEOGRAD

и његових зависних друштава за

2017.

1lELEKOM

SRВIJAAD

(двехиљадеседамнаесту) годину---

---~-------------------------------------------------- .------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------._----------------------------------------------------Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама
предвиђеним интерним актима Друштва, утврдно Консолидовани годишњи извештај о
пословању
хиљаде

TELEKOM

седамнаесту)

SRВIJAAD

BEOGRAD

и његових зависних друштва за

2017.

годину и

предложио

Скупштини да

Такође је

исти усвоји.

(две

напоменуо даје предлог одлуке Скупштине о наведеном питању Y'IИњен доступним свим
акцпонарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу скупштине.--------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По OKOH'IaHOM гласању, председник Скупштине је утврдио даје:-------------------------------
укупан број акција акционара

TELEKOM

гласању износи

акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседа.\1

581.097.332

SRВIJA AD ВЕООRЛD, који су учествовали у

хиљадатристотинетридесетдва),

једаннуладеветседам

што
представља
58,1097
%
(педесетосам,
%) укупног основног капита.'Iа Друштва, ----------------------------------

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRВIJAAD ВЕООRЛD са правом гласа
износи 800.000.000 гласова (осамстотинамилиона), ------------------------------------------------након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на

следеtlli на'IИН:

-581.097.332
тридесет

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

(петстотина осамдесет један милион деведесет седамхиљада тристотине

два)

гласова

"ЗА"

(што
представља
72,63717%
%) од укупног броја гласова акционара са
правом гласа, односно 100%
(сто %) гласова присутних/заступаних акционара
Друштва), -----------------------------------------------------------------------------------------------------(седамдесетдва,шесттриседамједанседам

-о (нула) гласова "ПРО1lИВ" и---------------------------------------------------------------------------о (нула) гласова "УЗДРжАН"---------------------------------------------------------------------------

-

број важеtlliх гласова једнак је броју датих гласова

581.097.332

(петстотина осамдесет

једанмилион деведесетседамхиљадатристотинетридесетдва) гласова,-------------------------те да је једногласно донета:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОДЈТУКА-------------------------------------------------------------------------------------------------------Тачка

1.--------------------------------------------------"TEloEKOM SRВIJA AD
BEOGRAD и његових зависних друштава за 2017. годину (двехиљадеседамнаесту),
утврђен од стране Надзорног одбора TELEKOM SRВIJAAD BEOGRAD, са предлогом да
наведени извештај буде усвојен од стране Скупштине TELEKOM SRВIJA AD
Усваја се Консолидовани годишњи извештај о пословању

ВЕООRЛD, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.------------------------7"I'~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пр~дседНик,Скупштине:

~~f!!{~~o;;;
d::2M LLI--

Александра Дракулић

10

JGte~,
~аЈовановић
А'КОМИС~јаза г~aњe:,

H.,:f_jf,
~ ,"
Горан Јовановић i

(~~/сч
Маја Урошевић

ОПУ:

_____________________________________________________

Страна

1'а'1ка

11

1935-2018

(једанаеста)

2.----------------------------------------------------

СЈСУЋштина
о

1'ELEKOM SRВIJAAD BEOGRAD усваја Консолидовани годишњи извештај
пословању 1'ELEKOM SRВIJAAD ВЕООRЛD и његових зависних друштава за 2017.

(две хиљаде седамнаесту) годину, у тексту који је приложен овој

одлуци као њен

-------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________________
3.---------------------------------------------------

саставни део.

1'а'Ј!Са

Ова одлука се примењује даном доношења.-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------5.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Усвајање Одлу}>е о расподели добити по Финанснјс}>им извеmтајима TELEKOM
SRВIJAAD BEOGRAD за 2017. (две хиљаде седамнаесту) годину--------------------------Та,,}>а

-------------------------------------------------------------------------.-------------.------.---------.---------Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама
предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог за расподелу добити Друштва
по Финансијским извештај има Друштва за

2017.

(две хиљаде седамнаесту) годину и

предложио Скупштини да исти усвоји. 1'акође је напоменуо да је предлог одлуке
Скупштине

о

наведеном

питању

Y'Iињен

доступним

свим

акционарима,

у

оквиру

материјала припремљеног за седницу Скупштине.-------------------------------------------------

По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио даје:-------------------------------
укупан број акција акционара

1'ELEKOM

гласању износи

акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседам

581.097.332

хиљадатристотинетридесетдва),
једаннуладеветседам

%)

SRВIJA AD

што

BEOGRAD,

који су Y'Iествовали у

представља

укупног основног

58,1097%
(педесетосам,
капитала Друштва, ----------------------------------

- укупан број гласова свих акционара 1'ELEKOM SRВIJAAD ВЕООRЛD са правом гласа
800.000.000 гласова (осамстотинамилиона),-------------------------------------------------

износи

након '1ега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на
следеrпr на'1ИН:

-581.097.332

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

(петстотина осамдесет један милион деведесет седам хиљада тристотине

тридесет

два)

гласова

"ЗА"

(седамдесетдва,шесттрисеД!l,\1једанседам
правом

гласа,

односно

100%

(сто

%)

%)

(што

представља

72,63717%

од укупног броја гласова акционара са
гласова

присутних/заступаних

акционара

Друштва),------------------------------------------------------------------------------------------------------о (нула) гласова "ПРОТИВ" и-----------------------------------------------------

_____________________ _

-о (нула) гласова "УЗДРжАН"---------------------------------------------------------------------------

-

број важеrпrх гласова једнак је броју датих гласова

581.097.332

(петстотина осамдесет

једанмилион деведесетседамхиљадатристотинетридесетдва) гласова,-------------------------те да је једногласно донета:------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------0 ДЈ! У К А---------------------------------------------------------------------------------------------------1'а'1ка

1.----------------------------------------------------

Одобрава се расподела добити 1'ELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD по Финансијским
извештај има 1'ELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD за 2017. (две хиљаде седамнаесту)
годину, у износу од

14.548.187.988,38

динара ('1етрнаест милијарди пеТСТО'1етрдесетосам

милиона стоосамдесетседам хиљада деветСТООС!l,\1десетосам и

Пре #iщl)к~С;,<~штин-е:_ _ _..
::Д:--рш'*ЬокЬ,О""в"'ис'ћ-==·"'····""·-

381100)

на:-------------------

~.~
~ле~
Јо~Јовановић

~'--O~/
Маја Урошевић

ОПУ:

1.дивиденду акционарима у укупном бруто износу од

1935-2018

Страна

12 (дванаеста)

8.122.640.000,00

динара (OC!L'I!

милијарди стодвадесетдва милиона шестотиначетрдесетхиљада и

0011 00)'--------------------

------~----------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

2.Нераспоређену

добит,

у

износу

од

6.425.547.988,38

динара

(шест

четиристотине двадесетпет милиона петсточетрдесетседам хиљада деветсто

осам и

милијарди
осамдесет

3 81 1ОО). -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------llачока

2.---------------------------------------------------

Одобрава се исплата дивиденде акционарима Друштва, у новцу, у укупном бруто износу

од

8.122.640.000,00

динара

(осам

милијарди

стодвадесетдва

милиона

ше стотина

четрдесет хиљада и 001100), односно у бруто износу од 10,15З3 (десет, једанпеттритри)
динара по аКЦИЈ и.

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

-----------------------------------------------------llачока з.---------------------------------------------------Право на дивиденду из тачке 2. ове одлуке имају сви акционари Друштва - лица која су
уписана у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности као законити
имаоци

акција

Друштва

на

Скупштине Друштва, тј. на дан

Дан

акционара

01.06.2018.

5З.

(педесеттреће)

редовне

седнице

(шестог јуна двехиљадеосамнаесте) године

(Дан дивиденде).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------llа'lка

4.-------------------------------------------------------------------------------------------

Извршни одбор Друштва ће, у складу са овом одлуком:

-одредити дан ПО'lетка и поступак исплате дивиденде акционарима,---------------------------

-

утврдити текстове свих обавештења акционарима

у вези са исплатом дивиденде из

тачоке 1. ове одлуке, као и ----------------------------------------------------------------------------------одобрити да Друштво, уколико се приликом кона<ЈНОГ обра'lуна бруто износа дивиденде
из тачке

2.

ове одлуке установи разлика настала заокруживањем, разлику код нето износа

дивиденде уплати Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, а

разлику код износа пореза по одбитку, које је Друштво дужно да обра<Јуна, обустави и
уплати за акционаре Друштва у моменту исплате дивиденде, уплати Пореској управи

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------llа'lка 5.-------------------------------------------------Ова одлука ступа на снагу даном доношења. ---------------------------------------------------------

Републике С рб иј е .

1ra'11<a 6.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Усвајање ОДЈIYI<е о усвајању Извештаја Надзорног одбора 1rELEKOM SRВIJA AD
BEOGRAD о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног
одбора за период мај

2017 - мај 2018. године (мај две хиљаде седамиаесте - мај
двехиљадеосамнаесте )-----------------------------------------------------------------------------------/"НlЩ Скупштине:

;L, , -'t--'''c:::~····--

Др

оковић

raп~~~(1

Јавни бележк

Јованка Јовановић

(11:2/~l)-

АлексаНдра Дракулић

12

/.!f";:c.~
Маја Урошевић

ОПУ:
Страна

13

1935-2018

(тринаеста)

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процеДУРfu\Ia
предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Извештај о пословању Друштва и

спроведеном надзору над радом Извршног одбора за период мај

2017

мај

2018.

(мај

двехиљадеседамнаесте- мај двехиљадеосамнаесте) године и предложио Скупштини да
исти усвоји. Такође је напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању
учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу
(;!СУЈ1штине.---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:-------------------------------
укупан број акција акционара

TELEKOM

гласању износи

акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседам

581.097.332

хиљадатристотинетридесетдва),

једаннуладеветседам

SRВIJA AD

што

BEOGRAD,

представља

који су учествовали у

58,1097%
(педесетосам,
----------------------------------

укупног основног капитала Друштва,

%)

--------------------------------------------------------------------------.---------------------_.----------------_ укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRВIJAAD BEOGRAD са правом гласа
износи 800.000.000 гласова (осамстОтинfu\!илиона),------------------------------------------------
након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за преДЈЮГ Одлуке на

следеtll1 начин: ----------------------------------------------------------------------------------------------(петстотина осамдесет један милион деведесет седам хиљада тристотине

-581.097.332
тридесет

два)

гласова

"ЗА"

(седамдесетдва,шестгриседамједанседам
правом

гласа,

односно

100%

(сто

(што

%)
%)

представља

72,63717%

од укупног броја гласова акционара са
гласова

присутниxlзаступаних

акционара

Друштва),------------------------------------------------------------------------------------------------------

-о (нула) гласова "ПРОТИВ" и---------------------------------------------------------------------------о (нула) гласова "УЗДРЖАН"---------------------------------------------------------------------------

-

број важеtll1х гласова једнак је броју датих гласова

581.097.332

једанмилиондеведесетседамхиљадатристотинетридесетдва)

(петстотина осамдесет

гласова,--------------------------

- те да је једногласно донета: ------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------0 Д JI У К А----------------------------------------------------------------------------------------------------Тачка

1.----------------------------------------------------Усваја се Извештај Надзорног одбора TELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD о пословању
Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за период мај 2017 - мај
2018. године (мај двехиљаде седамнаесте-мај две хиљаде осамнаесте), у тексту који је
приложен овој одлуци као њен саставни део.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Тачка

2.------------------------------------------------------

Ова одлука се примењује даном доношења.--------------------------------------------------------___

М

________________________________________________________________________________________________________ ______ _

Ta'Il(a 7.-------------------------_____________________________________________________________________________ _
Усвајање

ОДЛУI(С

о

изменама

и

допунама

IIIC()~~,------------------------------------------------

Пре

... ~ .. щ'(.Скупштине:

. . .' .

Драган v

Алекса

оковић

ра Дракулић

TELEKOM

SRВIJA

<1

-----~---

~J!:LI-

13

(;татута

Јавitи бел.
Комисија за гласање:

r(1k.c{:#J: CIрч-

d'fopaн Јовановић Ј

AD

__________________________________________________ _

~ованОВИћ

(

~/'?:~
Маја Урошевић

ОПУ: 1935-20Ј8
Страна Ј4 (четрнаеста)
Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процеДУР<4'\!а
предвиђеним интеРНЊ\1 актима Друштва утврдио предлог одлуке о изменама и допунама

Статута

TELEKOM

SRВIJAAD

BEOGRAD

и предложио Скупштини да исти усвоји.------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----~-

Затим је нагласио да се предложене измене односе на прецизираље платних услуга које

ће Друштво пружати по добијаљу одговарајуће дозволе НБС за издаваље електронског

новца и

стицаљу статуса институпије електронског новца,

као и на дефинисаље

надлежности Извршног одбора Друштва као органа који управља пословима издавања
електронског новца и пружања платних услуга.-------------------~----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Такође је напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питаљу учињен
доступним

свим

акционарима,

у

оквиру

матерИЈала

припремљеног

за

седницу

Скупштине:---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------По окончаном гласаљу, председник Скупштине је утврдио да је:-------------------------------
укупан број акција акционара

TELEKOM

гласаљу износи

акција (петстотинаОС<4'\!десетједанмилион деведесетседам

581.097.332

хиљадатристотинетридесетдва),

SRВIJAAD

који су учествовали у

58,1097%
(педесетосам,
---------------------------------_ укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRВIJAAD BEOGRAD са правом гласа
износи 800.000.000 гласова (осамСТОТИН<4\1илиона), -------------------------------------------------

једаннуладеветседам

што

BEOGRAD,

%) укупног

представља

основног капитала Друштва,

након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на

следећи начин: ---------------------------------------------------------------------------------------------(петстотина осамдесет један милион деведесет седамхиљада тристотине

-581.097.332
тридесет

два)

гласова

шесттриседамједанседам
односно

100%

(сто

"ЗА"

% )

(што

представља

72,63717%

(седамдесетдва,

од укупног броја гласова акционара са правом гласа,

%) гласова присутних/заступаних

акционара Друштва),------------------

-о (нула) гласова "ПРОТИВ" и---------------------------------------------------------------------------о (нула) гласова "УЗДРЖАН"---------------------------------------------------------------------------

-

број важећих гласова једнак је броју датих гласова

581.097.332

(петстотина осамдесет

једанмилион деведесетседамхиљадатристотинејтридесетдва) гласова,------------------------те да је једногласно донета:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OДJJ~A------------------------------------------------------

-----------------------------0 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА cTATYTA------------------------------------------------------------TELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD --------------------------------------------------------------------------------Тачка Ј.-------------------------------------------------------

У Статуту Предузећа за телекомуникације TELEKOM SRВIJAAD BEOGRAD објављеног
у "Службеном листу Телеком Србија", бр. 54/12, 79/Ј4 и 80114, 88115 и 89115-пречишћен
текст (у даљем тексту: Статут TELEKOM SRВПА AD BEOGRAD) после члана 11.
Статута TELEKOM SRВIJAAD

BEOGRAD

додаје се нови члан

12. који гласи.-------------

~~~:----~--~---~~----~---~~-----~~~~------~--~----~-

~~овановић

(

Ал~:а~~ je~:~~ мC~~ /'
14

ОПУ:

Страна

1935-2018

15 (петнаеста)

••. "ИЗДАВАЉЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ НОВЦА И ПРУЖАЊЕ ПЛАТНИХ УСЛУГА-----~----------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

••. _..•. -.. ------------------------------.-------Члан 12.------------------------------------------.-----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.1

Издавање електронског новца и прvжање платних услуга

делатности, дефинисане чланом

- Друштво,

поред претежне

овог статута издаје електронски новац и пружа

3.1

следеће платне услуге из Закона о цлатним услугама:-----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)

услуге утврђене чланом

4.

став

1.

тачка

3)

наведеног закона, тј. услуге преноса

новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун, и то:-------------------------

а) трансфером одобрења, ---------------------------------------------------------------------------------б) директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење, ----------------------в) коришћењем платне картице или сличног средства;---------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------~--------------- ------

2)

услуге утврђене чланом

4.

став

1.

тачка

5)

наведеног закона, тј. услуге издавања

платних инструмената и/или прихватања ових инструмената на основу којег пружалац

платних услуга примаоцу плаћања омогућава извршавање платних трансакпија које
иницира платилац употребом одређеног платног инструмента, ----------------------------------

3)

услуге утврђене чланом

4.

став

1.

тачка

7)

наведеног закона, тј. услуге извршавања

платне трансакције за коју платилац даје сагласност употребом телекомуникационог,
дигиталног или информационо-технолошког уређаја и плаћање се врши оператору

телекомуникационе, дИгиталне или информационо-технолошке мреже, који делује само
као посредник између корисника платних услуга и продавца производа или пружаоца
)lсл)lг2l.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.2

Управљање пословима издавања електронског новца и пружања платних услуга

-

Извршни одбор управља пословима издавања електронског новца и пружања платних
услуга и одговоран је за успостављање свих прописаних процедура.---------------------------

-Извр шни одбор: --------------------------------------------------------------------------------------------1) доноси опште акте и одлуке из области управљања и унутрашње организације система
управљања и система унутрашњих контрола институције електронског новца, као и
чувања података и документације,-----------------------------------------------------------------------

2)

бира и опозива лице које непосредно руководи пословима издавања електронског

новца и пружања платних услуга, које одговара Извршном одбору, одређује му мандат,
праВ2l и одговорности и пруга питања од значаја за руковођење,----------------------------------

3) утврђује

одговарајуће мере заштите новчаних средстава ималаца електронског новца и

корисника платних услуга,---------------------------------------------------------------------------------

Пре~6~·н,КСкynштине: _
ijt

с
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(~_
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Маја Урошевић

ОПУ:

1935-2018

Страна 16 (шеснаеста)
4) одлучује о дистрибуцији и откупу електронског новца преко трећег лица, као и
поверавању другом лицу појединих оперативних послова у вези са издавањем
електронског новца и пружањем платних услуга.----------------------------------------------------

._---------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.3

Систем управљања и систем унутрашњих контрола

-

Друштво успоставља, одржава

и унапређује поуздане, ефикасне и свеобухватне системе управљања и унутрашњих
контрола, који обезбеђују одговорно и поуздано управљање Друштвом као институцијом
електронског новца.-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Системи управљања и унутрашњих контрола су сразмерни природи, обиму и сложености
услуга кој е Друштво пружа. -------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---Системи управљања и унутрашњих контрола нарочито обухватају:----------------------------
-организациону структуру са прецизно и јасно утврђеним, транспарентним и доследним
поделама и разграничењима послова, као и дужностима и одговорностима које се односе
на издавање електронског новца,-------------------------------------------------------------------------

-ефективне и ефикасне процедуре за идентификовање, мерење и праћење ризика којима
је Друштво изложено или би могло бити изложено, као и за управљање овим ризицима,
односно извештавање о тим ризицима,----------------------------------------------------------------

-одговарајући информациони систем,-------------------------------------------------------------------

-оДГоварајуће

рачуноводствене

процедуре

и

процедуре

за

оцену

усклађености

са

прописима којима се уређују спречавање прања новца и финансирање тероризма, као и
друге процедуре,

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

-свеобухватну интерну ревизиј у. ------------------------------------------------------------------------У циљу успостављања система управљања и система унутрашњих контрола из става
овог члана, Друштво ће сагласно члану
Досадашњи чланови

12.

и

13.

12.2

став

постају чланови

---------------------------------------------------lГачка

2.

13.

тачка

и

1) донети

3.

посебне акте."----------

14.--------------------------------------------

2.-----------------------------------------------------

Пречишћен текст Статута lГELEKOM SRВIJA AD

BEOGRAD

са изменом утврђеном овом

одлуком, дат је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.-----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.-----------------------------------------------------

---------------------------------------------------lГ3l'l!Са

Овас одлука стуца на снагу по добијању дозволе Народне банке Србије за издавање
електронског новца и објављује се у "Службеном листу Телеком Србија".--------------------_ _ ~_._~ _ _ _ _ _ _ M

________________________________________ ________________________________________________________ •

___ _

lra'lJ<a 8.--------------------------------___________________---------------------------------------------------Усвајање ОДДУЈ<е о именовању '[данова Надзорног одбора TELEKOM SRВIJA AD
I1EO(;Fti\D.
--------_________________________________________________________________________________________ _
Пре
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Председник

1935-2018

17 (седас\1наеста)

Скупштине Друштва је констатовао да је Надзорни

одбор,

сагласно

процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, а с обзиром на чињеницу да је
члановима Надзорног одбора Мирославу Јоксимовићу и Славољубу Кандићу, који су
именовани кооптацијом, на овој седници Скупштине истиче мандат, утврдио форму
предлога Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора и пред.ЈЮЖИО Скупштини да

исти усвоји. Такође је напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању
учињен доступним свим акционарима, у оквиру матерИЈала припремљеног за седницу

Скупштине.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Међутим, како у међувремену Република Србија као већински, односно контролии
акцнонар Друштва, није утврдила коначни предлог за именовање чланова Надзорног

одбора, по окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио даје:---------------------
укупан број акција акционара
гласању износи

581.097.332

TELEKOM

хиљадатристотинетридесетдва),
једаннуладеветседам

%)

SRВПА

AD BEOGRAD,

који су учествовали у

акццја (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседам
што

представља

58,1097%
(педесетосам,
----------------------------------

укупног основног капитала Друштва,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- укупан

број гласова свих акционара

TELEKOM

SRВIJAAD

BEOGRAD

са правом гласа

износи 800.000.000 гласова (осамстотинамилиона), ------------------------------------------------након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на
следећи начин:

-----------------------------------------------------------------------------------------------о гласова "ЗА" ,----------------------------------------------------------------------------------------------о (нула) гласова "ПРОТИВ" и--------------------------------------------------------------------------петстотина осам десет један милион деведесет седам хиљада тристотине

-581.097.332(
трндесет

два)

гласова

једаннуладеветседам

100%
-

%)

"УЗДРЖАН"

(што

представља

72,63717%

(педесетосам,

од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно

гласова присутниxlзаступаних акционара Друштва),,---------------------------------------

број важећих гласова једнак је броју датих гласова

581.097.332

(петстотина осам десет

један милион деведесет седам хиљада тристотине тридесет два) гласова,----------------------

- те да Одлука о именовању чланова Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD
BEOGRAD није донета.-----------------------------------------------------------------------------------____ w __ ~ ______________________________________________ __________________________________________________ • _________ _

/

L ~
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Страна

18 (ocfh'J:HaecTa)
lla'iJ'a 9.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Усвајаље ОДЛУЈ'е о измеии ПОСЛОВНИЈ'а о раду СЈ'Упштине llELEKOM SRВIJA AD
BEOGRAD
број
117294/10
од
20.04.2012.
године
(двадесетог
априла
двехиљадедванаесте) са изменама и допунама број 183730/11-2014 од 30.05.2014.
(трИдесетог маја двехиљаде «етрнаесте) године.-------------------------------------------~-----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Председник

Скупштиие

Друштва је констатовао

да је

Надзорни

одбор,

сагласно

процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог Одлуке о о

измени Пословника о раду Скупштине

117294110

од

SRВIJA

TELEKOM

AD BEOGRAD

број

20.04.2012. (двадесетог априла двехиљадедванаесте) године са измеНfh'Ј:а и
183730111-2014 од 30.05.2014. (тридесетог маја двехиљаде четрнаесте)

допунама број

године. Такође је напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању
учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјаЈIa припремљеног за седницу
Скупштине.---------------------------------------------------------------------------------------------------

По окончаном гласањ у, председник Скупштине ј е утврдио да ј е:

TELEKOM

гласању износи

акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседам

581.097.332

хиљадатристотинетридесетдва),
једаннуладеветседам

-

%)

што

укупног основног

укупан број гласова свих акционара

износи

800.000.000

SRВIJA AD

-------------------------------BEOGRAD, који су учествовали у

укупан број акција акционара

представља

58,1097%
(педесетосам,
капитала Друштва, ----------------------------------

TELEKOM

SRВIJAAD

BEOGRAD

са правом гласа

гласова (осамстотинамилиона),------------------------------------------------

након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласал:а за предлог Одлуке на

следеrиr начин:

-581.097.332(
тридесет

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

петстотина осамдесет један милион деведесет седам хиљада тристотине

два)

гласова

једаннуладеветседам

100%

%)

"ЗА"

(што

представља

72,63717

%

(педесетосам,

од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно

гласова присутниxlзаступаних акционара Друштва),----------------------------------------

-о (нула) гласова "ПРОllИВ" и ---------------------------------------------------------------------------

-о гласова" УЗДРЖАН"
број важеrиrх

-

----------------------------------------------------------------------------------гласова једнак је броју датих гласова 581.097.332 (петстотина осамдесет

једанмилион деведесетседамхиљадатристотинетридесетдва) гласова,--------------------------

те да ј е ј едногласно донета:. -------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------0 Д JI )' К А--------------------------------------------------------------------0 I1ЗМЕНI1 ПОСJIОВНI1КА О РАД)' СК)ТПIlIТI1НЕ------------------------------------------------------ TELEKOM SRВПА AD BEOGRAD ------------------------------------------------------------------------------------------llа'iЈ'а

У Пословнику о раду Скупштине

1.-----------------------------------------------------TELEKOM SRВIJAAD BEOGRAD број 117294110 од

20.04.2012. (двадесетог априла двехиљадедванаесте) године, са изменама и допунама
број 183730/11-2014 од 30.05.2014. (тридесетог маја двехиљаде четрнаесте) године (у
даљем Јексту: Пословник) у члану 35.1 брише се став 2.-------------------------------------------
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Страна 19 (деветнаеста)
_________________________________________________ JГa'IJ<a :!. -----------------------------------------------------Пречишћени текст Пословника са изменом утврђеном овом одлуком, дат је у прилогу ове
одлуке и чнни њен саставни део.----------------------------------------------------------

______________ _

------------------------------------------------------ ---------------------------------~-------------------- -------

Овлашћује се Председиик Скупштине

TELEKOM

SRВIJA

AD BEOGRAD да потпише
_________________ _

пречншћени текст Пословника из претходног става ове тачке.------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---~~--

__________________________________________________

JГa'IKа

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

3.-------------------------------------________________ _

------------------------------------------------_________ _

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Председник

Скупштине

је

констатовао

да

је

овим

исцрпљен

дневни

ред

53.
(педесеттреће) редовне седнице Скупштине TELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD,
захваљ уј ући се учесницима на сарадњи. --------------------------------------------------------------______________________________________________________ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _____________________

Седница је завршена у

10:30 часова

М_

(десет:тридесет).----------------------------------------------

ПI'I1JIО'3I1:----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Јединствена евиденција акционара ЦeHтpaJIНOГ регистра од

1.6.2018. године за
lLIO~IOl(()!I1 SFtJ3IJ1\ 1\1) I3IO()(}Fl!\I),--------------------------------------------------------------Копија Одлуке Надзорног одбора број 175678/4-2018 од 10.5.2018. годнне---------I1звоД са web странице lLIO~IOK()!I1 SFtJ3IJ1\ 1\1) BIO()(}Fl!\1) о објављеном позиву
акционарима за 53. редовну седницу Скупштине објављен 11.5.2018. године,------I1звоД са web странице Агенције за привредне регистре I'епублике Србије о
објављеном Позиву
акционарима за 53. редовну седницу Скупштине од
11.5.2018. године, ----------------------------------------------------------------------------------Копија огласа објављеног у дневном листу "Политика" дана 12.5.2018. године,---I1звоД са сајта Агенције за привредне регистре I'епублике Србије о регистрацији
привредног субјекта 1гыы()!I1

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

SFtJ3IJ1\ 1\1) BIO()GFl!\I),

Копија личие карте Милана Божића,-----------------------------------------------------------

Копија личне карте Соње Влајнић, ------------------------------------------------------------Копија личне карте Нинослава Продановића,----------------------------------------------Копија личие карте Мирослава Јоксимовића,-----------------------------------------------Копија личне карте Славољуба Кандића,----------------------------------------------------Копија личне карте Ћорђа Мазињанина,------------------------------------------------------

Копија личне карте Предрага Ћулибрка, ----------------------------------------------------Копија личне карте 1\лександра I'адовановића,--------------------------------------------Копија личне карте Драшка Марковића,------------------------------------------------------

Копија личне карте Филипа Банковића,-----------------------------------------------------Копија личне карте Милана Симића,-----------------------------------------------------------

Копија личне карте Петра Поповића,---------------------------------------------------------Копија личне карте Миленка џелетовића,---------------------------------------------------Копија личне карте Јане љубичић,------------------------------------------------------------Копија личне карте Мире Стевановић,-------------------------------------------------------

Прещ:;s.цник Скупштине:

i/I

~(1),~

с• •

···~·····1tt:1J]J2~~····~~·····

Јавни белеJюtик
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(двадесета)

23. Копија личне карте Милана Алексијевића,--------------------------------------------------24. Копија личне карте А.чександре Дракулић,--------------------------------------------------25. Копија личне карте Горана Јовановића,------------------------------------------------------26. Копија личне карте Маје урошевић,----------------------------------------------------------27. Копија личне карте Борка Радовановић,-"----------------------------------------------------28. Копија личне карте Ристић Костић Ксеније,-------------------------------------------------29. Копија пуиомоћја издатог од стране Владе Републике Србије дана 4.12.2013.
године,------------------------------------------------------------------------------------------------

30.

Материјал за

53.

редовну седницу Скупштине

TELEKOM SRBUA AD BEOGRAD са

предлозима одлука,--------------------------------------------------------------------------------

31.
32.

TELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD,-----------------------------------------------------Копија Извештај а Комисије за гласање са 53. редовне седнице
Скупштине
TELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD,--------------------------------------------------------------33. Копија Извештаја Комисије за гласање о резултатима гласаља на 53. редовној
седници Скупштине TELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD,-----------------------------------34. Списак присутних и заступаних акционара на 53. редовној седници Скупштине
TELEKOM SRВIJA AD BEOGRAD,--------------------------------------------------------------35. Списак учесника и позваних лица.-------------------------------------------------------------Статут

ЈавнобеЈIежннчкн запнсннк састављен је дана

11.06.2018.

годнне (једанаестог јуна

двехнљадеосамнаесте), ван канцеларнје јавног бележннка Јованке Јовановнћ, на
адресн: Таковска

2 (два) у Београду, Палнлула у 10:30 (десет часова н тридесет
минута) ------------------------------------------------------------------------------------------------------Поучила сам странке да се Записник са седнице скупштине сачињава најкасније у року
од OCfu'l1 дана од дана њеног одржавања, а да је Председник Скупштине дужан да у складу
са чланом

363.

став

6.

Закона о привредним друштвима, потписани Записник у року од

три дана од истека рока од

OCfu'l1 дана за израду записника, достави свим акционарима

или објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних

субјеката, у трајању од најмање

30

дана (тридесет).-------------------------------------------------

Потврђујем да сам седници скупштине лично присуствовала као записничар у складу са

одредбама Закона о јавном бележништву, да сам верно и потпуно записала дате изјаве,
односно чињенице које сам непосредно сазнала.-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------Председник Скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај
записник у складу са чланом

363.

став

7.

Закона о привредним друштвима у присуству

јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали
исправу

и

да

садржај

исправе

одговара

и

верно

одражава ток

одржане

седнице

скупштине. Чланови комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују и
да су обавили све радње прописане одредбама члана

355.

Закона о привредним

друштвима у присуству јавиог бележника.------------------------------------------------------------

--------"'r
..
·1; .

~------------------------------------------ -------------------------------------------------------------

пр~.
. дн!,!к СISупштине:
,',!

J/;lftT-~-~-··-.
"\,
/\
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Потврђујем да C<L1\1 CTpaHK<L1\1a у складу са чланом
чланом

173.

86.

21

1935-2018

(двадесетпрва)

Закона о јавном бележништву и

Закона о ванпарничном поступку прочитала ову исправу, да су оне након

тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе, да она одговара њиховој
вољи и да су након свега тога на исправу ставили својеручне потписе.

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

Након што је у мом присуству Председник Скупштине утврдио садржај записника и на
њега ставио својеручни потпис, Председнику Скупштине издата су

2

(два) отправка овог

јавнобележничког записника.-----------------------------------------------------------------------------

Јавнобележнички запис је састављен на

21

(двадесетједној) страници.-------------------------

Прилози се не издају уз записник, већ остају здружени уз изворник записника који се
чува код јавног бележника.-------------------------------------------------------------------------------Јавнобележничка

награда

је

наплаћена

хиљадачетристодвадесет) динара,

у

износу

и то на основу члана

Јавнобележничке тарифе износ од

од

30.420,00

21.

тарифног броја

(тридесет

5.

и

18.

25.350,00 (двадесетпетхиљадатристапедесет) динара,
20% у износу од 5.070,00 (петхиљадаседамдесет)

на који се обрачунава ПДВ по стопи од

динара. У укупан износ награде је урачуната награда за рад ван канцеларије у износу од

2.700,00 (двехиљадеиседамсто) са ПДВ-ом и накнада материјалних трошкова и износу од
720,00 динара (седамстодвадесет) са ПДВ-ом.--------------------------------------------------------
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МАЈА УРОШЕВИЋ

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Јованка Јоваповић
Београд, Палилула
Чарли Чаплина

(потпис)

( печат),

(~~Л1

21

30

Потврђује се да је овај отпр АВАК у потпуности подударан са изворником исправе који
се чува код јавног бележника-------------------------------------------------------------------------------

Orправакје издат за странку: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД ----------------------------
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Бр. ОПУ: 1935-2018
у Београду 11.06.2018.године.
Јавни бележник

Јованка Јовановић
Београд-Палилула

Чарли Чаплина

(потпис)
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