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На основу члана 486., 490. став 1. тачка 1) и члана 491. Закона о привредним друштвима 

(„Службени гласник РС” бр. 36/11, 99/11, 5/15, 44/18 и 95/18), уговорне стране:   

1. ЕНЕРГО-ЗЕЛЕНА д.о.о. Инђија, Зелени заселак бр. 1, МБ: 20011980, ПИБ: 

103752137, коју заступа в.д. директора Марко Грабић (у даљем тексту: Друштво 

стицалац), и 

 

2. ВЕТЕРИНАРСКА УСТАНОВА ЗА САКУПЉАЊЕ, ПРЕРАДУ И 

УНИШТАВАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА 

„ПРОТЕИНКАˮ СОМБОР, Роковци 8, МБ: 08046786, ПИБ: 101838050, коју 

заступа в.д. директора Mилорад Вељовић (у даљем тексту: Друштво преносилац)   

у даљем тексту означене као уговорне стране, сагласно и заједнички су дана 15. јуна 

2020. године закључили  

 

НАЦРТ УГОВОР О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА 

ЦИЉ И УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ ВРШИ СТАТУСНА ПРОМЕНА 

Члан 1.   

Предмет овог уговора јесте припајање Друштва преносиоца Друштву стицаоцу, и то 

тако што Друштво преносилац преноси своју целокупну имовину Друштву стицаоцу и 

престаје са постојањем без спровођења ликвидације, док Друштво стицалац наставља са 

постојањем уз спровођење промене повећања основног капитала, и са истом претежном 

делатношћу (у складу са Законом о класификацији делатности) и седиштем, у складу са 

одредбама овог уговора и законом, као универзални правни следбеник Друштва 

преносиоца, с тим што ће се у поступку статусне промене извршитити истовремено и 

повећање основног капитала, као и задржавање постојећег пословног имена, тако да ће 

Друштво стицалац наставити да послује под пословним именом Енерго-Зелена доо Инђија.   

Члан 2. 

Уговорне стране сагласно констатују да се поступак статусне промене спроводи у 

извршењу Закључка Владе 05 Број: 023-4233/2020 од дана 28. маја 2020. године, којим је 

дата сагласност да се започне са активностима потребним за поступак припајања 

Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа 

животињског порекла „Протеинка“ Сомбор, матични број: 08046786, привредном друштву 

Енерго-зелена д.о.о. Инђија, матични број: 20011980.   

Уговорне стране сагласно констатују да се поступак статусне промене спроводи у  

у циљу повећања ефикасности у управљању и пословању, смањења трошкова пословања, 

повећања економичности, у складу са овим уговором, тако да се организује један правни 

субјект за обављање делатности 38.21 - Третман и одлагање отпада који није опасан.  
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ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ И ВИСИНА ОБАВЕЗА КОЈЕ СЕ СТАТУСНОМ 

ПРОМЕНОМ ПРЕНОСЕ НА ДРУШТВО СТИЦАОЦА, ОПИС И ОСНОВНИ 

КАПИТАЛ 

Члан 3. 

Вредност имовине и висина обавезе Друштва преносиоца које припајањем прелази 

на Друштво стицаоца утврђује се према подацима из усвојеног финансијског извештаја 

Друштва преносиоца са стањем на дан 31. децембар 2018. године, и то: 

ВРСТА ИМОВИНЕ ВРЕДНОСТ 
 

ПОСЛОВНА ИМОВИНА (АКТИВА)   

1) УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   
2) СТАЛНА ИМОВИНА 88.744.000,00 динара  
А) НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0 динара  

  Б)  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 88.744.000,00 динара  
В) БИОЛОШКА СРЕСТВА 0 динара  
Г)  ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0 динара  
Д) ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 0 динара  
3) ОБРТНА ИМОВИНА 35.760.000,00 динара  
А) ЗАЛИХЕ 4.468.000,00 динара  
Б)  ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 23.146.000,00 динара  
В) ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 801.000,00 динара  
Г)  КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0 динара  
Д) ГОТОВИНА 7.173.000,00 динара  
УКУПНА АКТИВА 124.504.000,00 динара  
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА   

 

Целокупна имовина и обавезе Друштва преносиоца прелазе на Друштво стицаоца 

даном уписа статусне промене у Регистар привредних друштава Агенције за привредне 

регистре. 

Основни капитал Друштва стицаоца биће повећан након припајања тако што ће бити 

једнак збиру основних капитала Друштва стицаоца и Друштва преносиоца регистрованих у 

Регистру привредних друштава Агенције за привредне регистре, који уплаћен и унет у 

целости износи 634.873.709,00 динара 

(словима:шестстотинатридесетчетиримилионаосамстотинаседамдесеттрихиљадеседамстот

инадеветдинара), и то: неновчани капитал у износу од 63.680.000,00 динара (словима: 

шездесеттримилионашестстотинаосамдесетхиљададинара), новчани капитал у износу од 

571.193.709,00динара(словима:петстотинаседамдесетједанмилионстотинудеведесеттрихи

љадеседамстотинадеветдинара). 
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Статусном променом, у складу са овим уговором, не долази до промене удела у 

Друштву стицаоцу, па тако Влада, у име Републике Србије, као јединог оснивача и члана 

Друштва преносиоца и Друштва стицаоца, остаје једини члан са 100% удела у Друштву 

стицаоцу, у вредности основног капитала Друштва стицаоца, након извршене статусне 

промене.  

ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРЕНОСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 

Члан 4. 

Друштво стицалац, као универзални правни следбеник Друштва преносиоца, постаје 

титулар његових права и обавеза, као што су право својине, право коришћења и друга 

стварна права, укључујући и сва потраживања и дуговања, као и поверилац средстава 

обезбеђења и дужник терета које Друштво преносилац има у правном промету према 

трећим лицима, државним и другим органима у земљи и иностранству. 

Друштво преносилац преноси на Друштво стицаоца: 

- сву имовину, имовинска и друга права, сва потраживања према трећим лицима у 

земљи и иностранству настала до дана припајања, у складу са овим уговором, 

што Друштво стицалац неопозиво и безусловно прихвата  

- све дугове и обавезе према трећим лицима и државним и другим органима у 

земљи и иностранству настале до дана припајања, у складу са овим уговором, 

што Друштво стицалац неопозиво и безусловно прихвата 

- све дозволе, одобрења, друге повластице и ослобођења која гласе на име 

Друштва преносиоца и која су дата од стране пословних партнера, државних 

органа или трећих лица, осим ако је прописима којима се уређује њихово давање 

другачије одређено или је другачије уговорено. 

Члан 5. 

Имовина и обавезе Друштва преносиоца преноси се на Друштво стицаоца на следећи 

начин: 

- новачна средства на пословним рачунима Друштва преносиоца код банака, биће 

пренета на рачуне Друштва стицаоца, на основу овог уговора 

- право својине на покретним стварима - основна средства, канцеларијски 

намештај и други инвентар и слично, пренеће се Друштву стицаоцу на основу 

рачуноводственог стања, у складу са овим уговором 

- право својине, односно право коришћења на непокретним стварима, укључујући 

и непокретности у ванкњижној својини, односно ванкњижном праву коришћења, 

као и друга стварна права на тим непокретностима, пренеће се на Друштво 

стицаоца, уписом својине, односно права коришћења или другог стварног права 

у јавне евиденције о непокретностима и правима на њима, односно преносом 

права на непокретностима које нису уписане у јавне евиденције, у складу са 

законом 
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- сва права, обавезе, одговорности и погодности из уговора које је закључило 

Друштво преносилац, који нису у потпуности извршени и представљају основ 

права и обавеза за Друштво преносиоца, прелазе на Друштво стицаоца које ступа 

у наведене уговоре на место Друштва преносиоца  

- права интелектуалне својине, ауторска и друга сродна права и друга права 

Друштва преносиоца, преносе се на Друштво стицаоца на основу овог уговора, у 

складу са законом на начин прописан за пренос одговарајуће врсте права  

- дозволе, лиценце и друга слична права дата Друштву преносиоцу, преносе се на 

Друштво стицаоца на основу овог уговора, у складу са законом, на начин 

прописан за пренос дозволе, лиценце или другог сродног права  

- дугови, новчане и друге обавезе Друштва преносиоца према било којој трећој 

страни, укључујући без ограничења повериоце и уговараче које је Друштво 

преносилац закључило, као и припадајуће фискалне обавезе Друштва 

преносиоца, преносе се на друштво стицаоца по сили закона, у складу са овим 

уговором 

Друштво преносилац закључењем овог уговора даје изричиту, безусловну и 

неопозиву сагласност да Друштво стицалац, на основу овог уговора и након регистрације 

статусне промене, изврши упис својине, односно права коришћења и других стварних права 

на непокретностима у јавне евиденције о непокретностима и правима на њима. 

Друштво стицалац ће преузети предмете у поступцима започете у Друштву 

преносиоцу до дана регистрације статусне промене у Регистру привредних друштава код 

Агенције за привредне регистре и организовати несметани наставак тих поступака, у складу 

са законом.  

Друштво стицалац ће закључити уговоре о приступу са корисницима Друштва 

преносиоца, у складу са законом. 

 

ПРЕСТАНАК ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ДРУШТВА ПРЕНОСИОЦА 

Члан 6. 

Пословне активности Друштва преносиоца престају закључно са даном 15. јун 2020. 

године, те уговорне стране сагласно потврђују да је датум од кога се све трансакције 

Друштва преносиоца сматрају, у рачуноводствене сврхе, трансакцијама обављеним у име 

Друштва стицаоца 16. јун. 2020. године, који се сматра даном припајања, у складу са овим 

уговором. 

Друштво преносилац и Друштво стицалац ће саставити ванредне финансијске 

извештаје са стањем на дан који претходи дану регистрације статусне промене у Регистру 

привредних друштава Агенције за привредне регистре, у складу са законским прописима.  
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ОБЈАВЉИВАЊЕ НАЦРТА УГОВОРА И ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ 

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 

Члан 7.  

Нацрт Уговора о припајању објављује се у складу са Законом о привредним 

друштвима на интернет страницама Друштва преносиоца и Друштва стицаоца, као и на 

интернет страници Агенције за привредне регистер и Привредног суда у Сомбору, 

најкасније месец дана пре дана одржавања седнице скупштине на којој се доноси одлука о 

статусној промени. 

Нацрт Уговора о припајању мора бити објављен непрекидно најмање 60 дана, 

рачунајући од дана објављивања до дана регистрације, а приступ Нацрту мора бити 

омогућен свим заинтересованим лицима без обавезе идентификације и без накнаде.   

Објављивањем Нацрта уговора у смислу ст. 1 и 2 овог члана, сматра се да су 

повериоци обавештени о статусној промени, с тим што ће се повериоци за које постоји 

обавеза личног обавештавања, у складу са законом, обавестити и писменим путем, у року и 

на начин прописан законом. 

ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРИПАЈАЊА НА ЗАСТУПНИКЕ И ЗАПОСЛЕНЕ У 

ДРУШТВИМА ПРЕНОСИОЦИМА 

Члан 8. 

Директорима и регистрованим заступницима Друштва преносиоца (директори 

огранака и остали заступници), престају дужности и овлашћења даном регистрације 

статусне промене у Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре. 

Одредба става 1 овог члана односи се и на овлашћења за вођење управног поступка 

дата запосленима у Друштву преносиоца.  

Запослени у Друштву преносиоца настављају да раде у Друштву стицаоцу које 

преузима све опште акте Друштва преносиоца и уговоре о раду са запосленима, у складу са 

одредбама Закона о раду. 

Члан 9. 

Сви запослени у Друштву преносиоцу, у складу са списком запослених који је 

сачињен у поступку припајања и чини саставни део нацрта и главног Уговора о припајању, 

настављају да раде у Друштву стицаоцу са даном регистрације статусне промене у Регистар 

привредних друштава Агенције за привредне регистер и регистар Привредног суда у 

Сомбору.  

Списак запослених из става 1 овог члана биће усклађен са стварним стањем уговора 

о раду са запосленима на дан регистрације статусне промене у Регистру привредних 
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друштава Агенције за привредне регистре и Друштво стицалац ће преузети све уговоре о 

раду са запосленима који важе на дан регистрације статусне промене. 

СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ 

Члан 10. 

Друштво стицалац ће о припајању и престанку постојања Друштва преносиоца услед 

припајања стицаоцу, обавестити судове, арбитражне судове, управне или друге органе пред 

којима се воде поступци, а у којима је Друштво преносилац стана или учесник у поступку, 

који нису окончани до дана регистрације статусне промене у Регистру привредних 

друштава који се води код Агенције за привредне регистре. 

По престанку Друштва преносиоца, у поступцима у којима је то по закону 

дозвољено, Друштво стицалац ће као правни следбеник Друштва преносиоца ступити на 

место Друштва преносиоца у тим поступцима и преузети поступак у своје име и за свој 

рачун. 

Друштво стицалац ће наставити поступке по поднетим захтевима започете код 

Друштва преносиоца до дана регистрације статусне промене у Регистру привредних 

друштава Агенције за привредне регистре, у складу са законом. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да ће настојати да све евентуалне спорове који 

проистекну из овог уговора решавати споразумно, у супротном, спор ће се решавати пред 

стварно надлежним судом. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

Овај уговор ступа на снагу када се кумулативно испуне следећи услови: 

- када исти одобри Управни одбор Друштва преносиоца и Скупштина Друштва 

стицаоца 

- када Влада да сагласност на одлуке о статусној промени,  

- када га потпишу законски заступници Друштва стицаоца и Друштва преносиоца.  

Потписи законских заступника на овом уговору, оверавају се у складу са Законом о 

оверавању потписа, рукописа и преписа.  
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Члан 13. 

Овај уговор је сачињен у 8 (осам) примерака, од којих по 2 (два) за сваку уговорну 

страну, 1 (један) примерак се предаје Министартсву пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије, 1 (један) примерак за потребе овере потписа, а по 1 (један) 

се предаје Агенцији за привредне регистер и Привредном суду у Сомбору, у поступку 

регистрације статусне промене.  

Члан 14. 

Прилог и саставни део овог Уговора о припајању сачињавају: 

- Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Друштва стицаоца 

- Списак запослених у Друштву преносиоцу из члана 9. овог уговора. 

Овај Уговор о припајању, уз осталу неопходну документацију, представља основ за 

регистрацију статусне промене у складу са законом. 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

 

ДРУШТВО ПРЕНОСИЛАЦ                                                   ДРУШТВО  СТИЦАЛАЦ 

___________________________                                                      ________________________ 

 


