На основу члана 495. Закона о привредним друштвима(сл.глансик РС бр.36/11, 99/11, 83/14,
5/15) у поступку статусне промене припајања, објављује се следећи

НАЦРТ УГОВОРА О ПРИПАЈАЊУ
Закључен дана 15.11.2017. године између:
1) ПЕГАЗ ПЛУС д.о.о. Ивањица, Крајишких бригада 18, МБ 20793244, ПИБ 107393311,
са пословним бројем рачуна 160-0000000366046-75 код Banca Intesa а.д. Београд, кога
заступа директор Александар Петронијевић (даље: Друштво преносилац)
и
2) Друштво са ограниченом одговорношћу АУТОПРЕВОЗ ЧАЧАК, Ломина 67, МБ
07182899, ПИБ 10113503, са пословним бројем рачуна 155-9074-45 код Halkbank а.д.
Београд и др., кога заступа директор Александар Петронијевић (даље: Друштво
стицалац)
ПРЕАМБУЛА
Уговорне стране сагласно констатују:
- да Друштво преносилац и Друштво стицалац имају намеру да изврше статусну промену
у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон);
- да су испуњене Законом предвиђене претпоставке за припајање;
- да су и Друштво стицалац и Друштво преносилац регистровани пред Агенцијом за
привредне регистре као друштва са ограниченом одговорношћу;
- да се статусна промена спроводи припајањем, тако што се Друштво преносилац припаја
Друштву стицаоцу преносећи му целокупну омовину и обавезе, а Друштво Преносилац
престаје да постоји без спровођења поступка ликвидације, на начин предвиђен законом и
овим уговором;
- да је Друштво стицалац привредно контролно друштво, односно друштво које има 100%
удела у основном капиталу Друштва преносиоца, да је Друштво стицалац једини члан и
власник целокупног удела 100% у Друштву преносиоцу;
Поступак припајања ће се спровести у поједностављеном поступку у складу са чланом
501. Закона.
С обзиром да Друштво преносилац нема своју интернет страницу, Друштво стицалац ће, у
складу са чланом 495. Закона, објавити нацрт уговора о припајању на својој интернет страници
и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре,
најкасније месец дана пре дана одржавања седнице скупштине на којој се доноси одлука о
статусној промени припајања.
Нацрт Уговора о припајању мора бити објављен непрекидно најмање 60 дана од дана
одржавања седнице скупштине на којој се доноси одлука о статусној промени, а сва
заинтересована лица која имају правни интерес моћи ће да изврше увид у нацрт уговора без
обавезе идентификације и без накнаде.
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Објављивањем нацрта уговора сматра се да су повериоци друштва обавештени о статусној
промени.
ЦИЉ УГОВОРА
Члан 1.
Имајући у виду да је Друштво стицалац контролно друштво у односу на Друштво преносиоца
циљ припајања циљ припајања је јачање тржишног положаја, рационализација пословања,
смањење административних трошкова, убрзање и оптимализација процеса рада, једноставније
усклађивање процедура.
Уговорне стране сагласно констатују да у смислу одредби Закона о заштити конкуренције не
постоји обавеза субјеката припајања за прибављањем одобрења од Комисије за заштиту
конкуренције Републике Србије за спровођење концентрације у смислу статусне промене
припајања.
ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 2.
Основни капитал Друштва преносиоца:
Уписани новчани капитал: 500EUR;
Уплаћени новчани капитал: 25.765,6 RSD 23.12.2011.
Основни капитал Друштва стицаоца:
Уписани новчани капитал: 651.581.000 RSD;
Уплаћени новчани капитал: 651.581.000 RSD 01.02.2012.
Обзиром да је Друштво стицалац члан-оснивач Друштва преносиоца са 100% удела у основном
капиталу Друштва преносиоца, по завршетку поступка припајања, неће доћи до промене
(повећања) основног капитала Друштва стицаоца.
ПРЕТПОСТАВКЕ ПРИПАЈАЊА
Члан 3.
Уговорне стране сагласно констатују да су испуњене законске претпоставке за припајање и то:
- да је нацрт Уговора о припајању састављен дана 26.10.2017. године, у складу са
одлукама уговарача о покретању поступка припајања;
- да ће нацрт овог Уговора бити објављен на сајту Друштва стицаоца и достављен
Агенцији за привредне регистре;
- да су чланови друштава која учествују у статусној промени припајањем сагласни да се
финансијски извештај са мишљењем ревизора не припремају, а све у складу са чланом
490.ст.4. Закона о привредним друштвима;
- да су чланови друштава која учествују у статусној промени припајањем сагласни да се
извештај ревизора о извршеној ревизији о статусној промени не сачињавају, а све у
складу са чланом 490.ст.4. Закона о привредним друштвима;
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ИМОВИНА И НАЧИН ПРЕНОСА ИМОВИНЕ
Члан 4.
Статусном променом припајања, а по основу овог Уговора, сва имовина и обавезе Друштва
преносиоца на дан 30.06.2017. године прелазе на Друштво стицаоца.
У складу са књиговодственим подацима на дан 30.06.2017. године:
Укупна вредност имовине Друштва преносиоца износи: 9.399.336,00 динара.
Укупан износ обавеза Друштва преносиоца износи: 9.399.336,00 динара.
Ближи опис имовине и обавеза Друштва преносиоца, које се на основу овог Уговора преносе на
Друштво стицаоца, садржан је у Прилогу 1.
Целокупна имовина Друштва преносиоца преноси се на Друштво стицаоца без накнаде, на дан
преноса, на следећи начин:
- новчана средства Друштва преносиоца која се затекну на пословним рачунима код
пословних банака пренеће се у тренутку гашења тих рачуна у корист пословних рачуна
Друштва стицаоца налогом за пренос;
- управни акти (дозволе, сагласности, решења, и др.) која гласе на Друштво преносиоца
преносе се на Друштво стицаоца, које ступа у права и обавезе Друштва преносиоца, као
њиховог имаоца;
- покретне ствари, основна средства, ситан инвентар, жигови и друго пренеће се са
Друштва преносиоца на Друштво стицаоца предајом у посед уз упис предметног преноса
у пословне књиге Друштва стицаоца.
- сва права и обавезе из уговора које је закључило Друштво преносилац прелазе на
Друштво стицаоца које ступа у предметне уговоре;
- све једностране изјаве воље које су пре припајања дате у корист Друштва преносиоца
важе и у корист Друштва стицаоца, изузев уколико су дате обзиром на посебна својства
Друштва преносиоца, а давалац изјаве не прихвати да она важи и у корист Друштва
стицаоца.
- све једностране изјаве воље које су пре припајања дате од стране Друштва преносиоца
остају на снази до истека важења и производе правно дејство према Друштву стицаоцу;
- узајамна потраживања између Друштва преносиоца и Друштва стицаоца која још нису
намирена, гасе се услед сједињења повериоца и дужника у истом лицу.
Основ за спровођење преноса имовине ближе описаних у овом члану Уговора је решење о
спровођењу припајања регулисаног овим Уговором који доноси Агенција за привредне
регистре.
ДАТУМ ПРИПАЈАЊА
Члан 5.
Датум припајања је дан овере уговора о припајању.
Датум од кога престају пословне активности ПЕГАЗ ПЛУС д.о.о. Ивањица је дан овере уговора
о припајању.
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Датум од кога се трансакције Друштва преносиоца сматрају, у рачуноводствене сврхе,
трансакцијама обављеним у име Друштва стицаоца је дан овере уговора о припајању.
Вредности исказане у финансијским извештајима Друштва преносиоца исказују се у
финансијским извештајима Друштва стицаоца после припајања, у складу са законом којим се
уређује рачуноводство и ревизија.
Пословне промене настале између два биланса Друштва и дана уписа припајања у Регистар
привредних субјеката Агенције за привредне регистре обухватају се у пословним књигама
Друштва стицаоца.
Све пословне трансакције Друштва преносиоца после овере уговора о припајању сматраће се
пословним трансакцијама Друштва стицаоца, о чему је Друштво преносилац дужно да обавести
своје уговараче приликом закључења уговора.
РАДЊЕ ПО ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА
Члан 6.
Регистрацију статусне промене уговорне стране ће извршити најраније по истеку рока од 30
дана од дана ступања на снагу уговора о статусној промени.
Друштво стицалац ће поднети регистрациону пријаву статусне промене припајања Друштва
преносиоца Друштву стицаоцу, Регистару привредних субјеката Агенције за привредне
регистре, као и регистрациону пријаву брисања Друштва преносиоца из Регистра привредних
субјеката Агенције за привредне регистре.
ПРАВА ПОВЕРИЛАЦА
Члан 7.
Објављивањем нацрта Уговора о припајању сматра се да су и повериоци друштва обавештени о
статусној промени.
Повериоци друштава која учествују у статусној промени, чије је потраживање настало пре
регистрације у складу са законом о регистрацији, и који сматрају да ће статусна промена у којој
учествује његов дужник угрозити намирење њиховог постраживања, могу у року од 30 дана од
дана објављивања овог нацрта, захтевати добијање одговарајуће заштите, која се може
спровести на један од следећих начина:
- давањем обезбеђења у виду залоге, јемства и слично;
- изменама услова уговора по основу кога је настало потраживање, или раскидом тог
уговора;
- одвојеним управљањем имовином друштва преносиоца до намирења потраживања;
- предузимањем других радњи и мера које обезбеђују повериоцу положај који није лошији
у односу на положај који је имао пре спровођења статусне промене.
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Повериоци чија потраживања износе најмање 2.000.000,00 динара обавештавају се лично
писаним обавештењем о спровођењу статусне промене најкасније 30 дана пре одржавања
седница на којима се доноси одлука о статусној промени.
РАДНИ ОДНОСИ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 8.
На дан закључења овог Уговора Друштво преносилац нема запослених.
ОРГАНИ ДРУШТВА СТИЦАОЦА НАКОН
РЕГИСТРАЦИЈЕ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 9.
Статусна промена не утиче на број и састав органа Друштва стицаоца.
Друштво стицалац остаје једночлано друштво са ограниченом одговорношћу са уделом у
основном капиталу од 100% члана KAVIM PUBLIC TRANSPORTATION INTERNATIONAL
(2002) LTD Израел, тако да се неће вршити промена оснивачког акта.
СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ
Члан 10.
Друштво стицалац ће у најкраћем року обавестити судове и друге органе пред којима се води
поступак, а у којима је друштво преносилац странка или учесник у поступку, о престанку
Друштва преносиоца и његовом брисању из регистра привредних субјеката и где је то
допуштено ступити уместо Друштва преносиоца, као правни следбеник.
Друштво стицалац ће у року од 60 дана од дана регистрације статусне промене припајања
односно брисања Друштва преносиоца из Регистра, обавестити о припајању сва лица са којима
је Друштво преносилац био у правном односу, као и о преласку права и обавеза са Друштва
преносиоца на Друштво стицаоца.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 11.
Све спорове из овог Уговора, које уговорне стране не реше споразумно, решаваће надлежан суд
у Чачку.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Члан 12.
Овај Уговор о припајању ступа на снагу када га одлуком из члана 498. Закона о привредним
друштвима одобре скупштине Друштва преносиоца и Друштва стицаоца, односно даном
закључења овог Уговора, ако је тај датум каснији.
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
На права и обавезе уговорних страна која нису уређена овим Уговором, примењују се одредбе
закона и других прописа Републике Србије.
Све измене и допуне овог Уговора су пуноважне уколико су сачињене у писаној форми и
потписане од уговорних страна.
Члан 14.
Уговор је закључен у у 7 (седам) истоветних примерака, сваки са важношћу оригинала, по 2
(два) за сваку уговорну страну, а остали за орган који врши оверу потписа и Регистар
привредних субјеката Агенције за привредне регистре.
ДРУШТВО ПРЕНОСИЛАЦ,

ДРУШТВО СТИЦАЛАЦ,

ПЕГАЗ ПЛУС д.о.о. ИВАЊИЦА

АУТОПРЕВОЗ д.о.о. ЧАЧАК,

-----------------------------------------------------Директор, Александар Петронијевић

-------------------------------------------------------Директор, Александар Петронијевић

ПРИЛОЗИ:
1. Прилог 1. (Опис имовине и обавеза које се преносе са Друштва преносиоца на Друштво
стицаоца)
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