
Предлог 1 

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД 

АД  Београд, Господар Јованова 35 

01- 

 

 

 

На основу члана 28 Статута Института за стране језике ад Београд, Скупштина акционара 

Друштва на седници одржаној дана 27.07.2020. године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I УСВАЈА СЕ  Годишњи извештај Института за стране језике ад Београд за 

2019.годину, како је дат у материјалу: 

 

- Годишњи финансијски извештаји за 2019. годину 

 

- Извештај екстерног ревизора 

 

- Годишњи извештај о пословању Друштва у 2019. години. 

 

II Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

 

                                                                                 Председник Скупштине 

___________________ 

 



Предлог 2 

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД 

АД  Београд, Господар Јованова 35 

01- 

 

 

 

На основу члана 28 Статута Института за стране језике ад Београд, Скупштина акционара 

Друштва на седници одржаној дана 27.07.2020. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

 

 

I УСВАЈА СЕ Консолидовани годишњи извештај Института за стране језике ад 

Београд за 2019.годину, како је дат у материјалу:         

 

- Консолидовани годишњи финансијски извештаји за 2019. годину 

 

- Извештај екстерног ревизора 

 

- Консолидовани годишњи извештај о пословању Друштва у 2019.   Години 

 

II Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

                                                                                                    Председник Скупштине 

 _____________________________ 



           Предлог 3 

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД 

АД  Београд, Господар Јованова 35 

01- 

 

 

 

 

На основу члана 28 Статута Института за стране језике ад Београд, Скупштина акционара 

Друштва на седници одржаној дана 27.07.2020. године, донела је  

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о расподели добити 

 

 

Целокупна остварена нето добит Института за стране језике ад Београд, која по усвојеном 

Годишњем извештају за 2019. годину износи 15.216.347,84 динара, остаје нераспоређена. 

 

 

 

 

                                                                                                                 Председник Скупштине 

                                                                                _________________________ 



Предлог 4 

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД 

АД  Београд, Господар Јованова 35 

01- 

 

 

 

На основу члана 28 Статута Института за стране језике ад Београд, Скупштина акционара 

Друштва на седници одржаној  дана 27.07.2020. године, донела је  

 

 

 

 

О Д Л УК У 

УСВАЈА СЕ  Извештај Надзорног одбора о пословању Института за стране језике ад 

Београд за 2019. годину и спроведеном надзору над радом Извршног одбора. 

 

 

                                                                                    

 

 

                                                                                                    Председник Скупштине 

 ________________________ 



Предлог 5 

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД 

АД  Београд, Господар Јованова 35 

01- 

 

 

На основу члана 28 Статута Института за стране језике ад Београд, Скупштина акционара 

Друштва на седници одржаној  дана 27.07.2020. године, донела је  

 

 

 

О Д Л У К У 

 

I Овлашћује се и задужује Надзорни одбор Института за стране језике ад Београд да 

изврши избор екстерног ревизора Института за 2020. годину. 

II Одобрава се Друштву закључење уговора са екстерним ревизором изабраним у смислу         

тачке I ове Одлуке. 

III Извештај о спровођењу ове Oдлуке Надзорни одбор ће доставити Скупштини акционара. 

IV Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

                                                                                                           Председник Скупштине 

 __________________________ 



ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД 

БЕОГРАД,  Господар Јованова 35 

 

Београд, 27.07. 2020.године 

Број:  

 

 

 

 

 

Скупштина акционара Института за стране језике а.д. Београд на својој седници   одржаној 

дана 27.07.2020. године, јавним гласањем, са _________ гласова ЗА, односно _______% од 

укупног броја гласова, и _________ гласова ПРОТИВ,  донео је  

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

 

1. Поништава се 518 комада сопствених акција привредног друштва ИНСТИТУТ ЗА 

СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ ад Београд, регистрованих у Централном регистру, депо и клиринг 

хартија од вредности ознаке CFI код ESVUFR и ISIN број RSINSJE82974, номиналне 

вредности по једној акцији од 5.334 динара у укупном износу од 2.763.012,00 динара, за 

који износ се смањује основни капитал Друштва. 

 

2. Након поништавања сопствених акција из тачке 1, основни капитал друштва на дан 

доношења ове одлуке износи 25.464.516,00 динара, подељен на 4.774 обичних акција. 

 

3. Акције из тачке 1 ове Одлуке поништавају се на терет средстава резерви, уз 

поштовање одредбе члана 275 Закона о привредним друштвима. 

 

4. Поништавањем сопствених акција из тачке 1 ове Одлуке, номинална вредност 

преосталих акција повећава се за износ употребљених резерви, и утврђује се у износу од 

5.913,00 динара по акцији. 

 

5. Ради замене постојећих акција, емитује се 4.774 обичних акција са новом 

номиналном вредношћу од 5.913,00  динара. 

 

6. Издавањем обичних акција по основу ове Одлуке не мењају се права постојећих 

акционара: 

- Право учешћа у раду Скупштине акционара 

- Право гласања у Скупштини акционара, тако да једна акција даје право на један глас 

- Право на исплату дивиденде и међудивиденде 



- Право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са 

законом којим се уређује стечај 

- Право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената 

замењивих за обичне акције, из нових емисија 

- Право располагања својим акцијама у складу са законом 

- Право на информисање 

 

7. Издавање акција са новом номиналном вредношћу извршиће се без објављивања 

проспеката, сагласно члану 12 тачка 6 Закона о тржишту капитала. 

 

8. Основни капитал Друштва након повећања номиналне вредности акција, на терет 

средстава резерви Друштва у укупном износу од 2.764.146 динара износи 28.228.662,00 

динара и незнатно је повећан у односу на капитал Друштва пре поништавања сопствених 

акција. Ово повећање је занемарљиво и износи 0,00402%. 

 

9. С обзиром да су ипуњени услови из члана 320 став 1 тачка 2 Закона о привредним 

друштвима не примењују се одредбе о  заштити поверилаца из члана 319 Закона. 

 

10. За доношење свих одлука о изменама и допунама ове Одлуке, а на основу примедби 

Агенције за привредне регистре и Централног регистра, депо и клиринг хартија од 

вредности, овлашћује се Надзорни одбор Друштва 

 

11. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Председник Скупштине акционара 

 

______________________________ 

 

           



Предлог 7 

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД 

АД  Београд, Господар Јованова 35 

01- 

 

 

 

 

На основу члана 28 Статута Института за стране језике ад Београд, Скупштина акционара 

Друштва на седници одржаној  дана 27.07.2020. године, донела је  

 

 

 

О Д Л У К У 

 

I Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора Института за стране језике ад 

Београд: 

1. Милија Новаковић из Београда 

2. Душан Марчићев из Београда 

3. Maријана Васиљевић из Београда 

II Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

                                                                                                         Председник Скупштине 

 _______________________ 



Предлог 8 

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД 

АД  Београд, Господар Јованова 35 

01- 

 

 

 

На основу члана 28 Статута Института за стране језике ад Београд, Скупштина акционара 

Друштва на седници одржаној  дана 27.07.2020. године, донела је  

  

 

 

 

О Д Л У К У 

 

I Именујe се Надзорни одбор Института за стране језике ад Београд у следећем 

саставу: 

1. Милија Новаковић из Београда 

2. Душан Марчићев из Београда 

3. Maријана Васиљевић из Београдa 

II Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

                                                                                     Председник Скупштине 

 ___________________________ 



Предлог 9 

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД 

АД  Београд, Господар Јованова 35 

01- 

 

 

 

На основу члана 28 Статута Института за стране језике ад Београд, Скупштина акционара 

Друштва на седници одржаној  дана 27.07.2020. године, донела је  

 

 

 

 

 

 

ОДЛУКА 

I Утврђује се месечна накнада за рад чланова Надзорног одбора Института за стране 

језике ад Београд и то: 

- за Председника Надзорног одбора у износу од две просечне месечне нето зараде 

- за чланове Надзорног одбора у износу од једне просечне месечне нето зараде 

II Основ за обрачун је просечна месечна  нето зарада Друштва за месец за који се 

врши исплата. 

III Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

                                                                                                        Председник Скупштине 

 _______________________ 



Предлог  10 

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД 

АД  Београд, Господар Јованова 35 

01- 

 

 

 

На основу члана 28 Статута Института за стране језике ад Београд, Скупштина акционара 

Друштва на седници одржаној  дана 27.07.2020. године, донела је  

 

 

 

 

О Д Л У К У 

 
I 

1. Овом одлуком се утврђује политика односно принципи утврђивања накнаде за рад 

извршних директора. 

2. Политика накнада за рад извршних директора се заснива на принципима 

одговорности и значаја функција извршних директора, с једне стране и успешности 

њиховог обављања са становишта остварених резултата Института, с друге стране. 

3. Накнаде за рад извршних директора се састоје од њихове месечне накнаде (зараде) 

и годишње награде. 

4. Месечна накнада се исплаћује у новцу, а годишња награда (уколико је има) у 

акцијама. 

5. Висина месечне накнаде (зараде) се утврђује уговором  између извршних  

директора и Надзорног одбора. 

Приликом одређивања висине месечне накнаде (зараде) водиће се рачуна о обиму и 

комплексности посла, планираним циљевима и пословном резултату. 

Износ годишње награде утврђује се одлуком Скупштине, на предлог Надзорног 

одбора. 

II 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 Председник Скупштине 

 ________________________ 



Предлог 11 

                                                                                           
 

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД 

БЕОГРАД,  Господар Јованова 35 

 

Београд, 27.07. 2020.године 

Број:  

 

 

 

ОДЛУКА 

о стицању сопствених акција 

 

 

I Одобрава се стицање сопствених акција привредног друштва ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ 

ЈЕЗИКЕ АД  (даље: Друштво) до  максимално  477  акција . 

 

II Сопствене акције из тачке I могу се стицати најдуже у року од 2 (две) године од дана 

доношења ове Одлуке. 

 

III Сопствене акције могу се стицати по цени која неће бити мања од 5.000,00 динара 

по акцији (минимална цена), нити већа од 9.000,00 динара по акцији (максимална 

цена). 

 

IV Овлашћује се Надзорни одбор да, у оквирима утврђеним овом Одлуком донесе 

одлуку о броју, времену и о конкретној цени стицања сопствених акција.  

На основу ове Одлуке и одлуке Надзорног одбора из става 1 ове тачке, упутиће се 

понуда за откуп свим акционарима у складу са Законом о привредним друштвима.  

 

V Друштво ће стеченим сопственим акција располагати на начин предвиђен законом и 

актима Друштва. 

 

VI Одлуке о отуђењу или поништењу сопствених акција донеће Надзорно одбор у 

поступку који се спроводи у складу са Законом о привредним друштвима.  

 

Цена по којој ће се сопствене акције отуђити утврдиће се у складу са чланом 260 

Закона о привредним друштвима.  

 

VII Надзорни одбор Друштва ће на првој следећој седници Скупштине акционара 

поднети извештај о свим радњама из ове Одлуке. 

 

VIII Ова одлука ступа на снагу даном њеног усвајања од стране Скупштине Друштва.  

 

 Председник Скупштине 

 

_____________________ 


