
 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ АКЦИЈА ПРЕФ-А 

 

Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске, које управља 

Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука на основу члана 23. 

Закона о Пензијском резервном фонду („Службени гласник Републике Српске“, број: 

73/08, 50/10, 102/12 и 20/18), објављује јавни позив за достављање понуда за куповину 

9.265 акција емитента „Ветеринарска станица“ а.д. Сребреница, односно 10,00% 

власничког удела ПРЕФ-а у „Ветеринарска станица“ а.д. Сребреница.  

Прoдaja се врши нa oвaкaв нaчин jeр aкциje нису уврштeнe нa бeрзу и другaчиje се нe 

може тргoвaти. 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ДОСТАВЉАЊУ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ АКЦИЈА 

ПРЕФ-А 

Услове за учешће у достављању понуда за откуп удјела из претходног става имају сва 

физичка и правна лица која уплате депозит у износу од 300,00 КМ на жиро рачун 

Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука: 555-00700226118-30 код 

Нове Банке а.д. Бања Лука, са назнаком „УПЛАТА ДЕПОЗИТА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ АКЦИЈА ПРЕФ-

А“, до 17.09.2018. године, до 09:00 часова и доставе своју понуду на адресу: Друштво за 

управљање ПРЕФ-ом а.д. Бања Лука, ул. Бана Милосављевића 8, 78000 Бања Лука, са 

назнаком „Понуда за куповину 9.265 акција емитента „Ветеринарска станица“ а.д. 

Сребреница – НЕ ОТВАРАТИ“, до 17.09.2018. године, до 11:00 часова. 

Минимална понуђена цијена за откуп удјела не смије бити нижа од 1.389,75 КМ. 

Понуде које пристигну путем поште након наведеног рока неће се разматрати, као ни 

благовремене понуде које су необезбијеђене уплатом депозита или су ниже од 

минималне цијене из претходног става. 

Јавно отварање понуда ће се одржати 17.09.2018. године у 12:00 часова, у Ул. Бана 

Милосављевића 8, Бања Лука. 

Купцем ће се прогласити лице које понуди највишу цијену за откуп акција. Уколико 

лице буде присутно јавном отварању понуда, сматраће се да је уговор о купопродаји 

акција закључен одмах по проглашењу купца. Уколико лице које ће се прогласити 

купцем није присутно јавном отварању понуда, уговор о купопродаји акција се има 

сматрати закљученим моментом пријема обавјештења о проглашењу купца. Удио ће се 

пренијети предметним уговором у писаној форми са нотарски овјереним потписом 

преносиоца и стицаоца, а након прибављања сагласности Надзорног одбора Друштва за 

управљање. 

 

 

Друштво за управљање ПРЕФ-ом 

 


