На основу одредаба члана 490. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 491. и 495. Закона о привредним
друштвима (''Службени гласник РС'' бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 – др. закон) (даље: “Закон”) и
на основу одредаба својих оснивачких аката, привредна друштва:
1.
NS PHARM DOO Novi Sad са седиштем у Новом Саду, ул. Ђорђа Зличића бр. 12, МБ: 08656886,
ПИБ: 100237685 (даље: “Друштво преносилац”), које заступа директор Предраг Московљевић,
и
2.
Privredno društvo za trgovinu, posredovanje, export-import PROTON SYSTEM DOO Beograd са
седиштем у Београду, ул. Вилине воде бб, МБ:17234498, ПИБ: 00256884 (даље:“Друштво стицалац”),
које заступа директо Предраг Московљевић (у даљем тексту Друштво преносилац и Друштво
стицалац заједно означени као: “Уговорне стране”),
у Београду, __.__.2017. године, заједно и сагласно потписују следећи:
УГОВОР О ПРИПАЈАЊУ
УВОДНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ
ЦИЉ И УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ ВРШИ ПРИПАЈАЊЕ
Друштво преносилац и Друштво стицалац су привредна друштва која су регистрована у Агенцији
за привредне регистре као друштва са ограниченом одговорношћу.
Друштво преносилац је једночлано привредно друштво чији је једини члан Предраг Московљевић,
ЈМБГ: 2005961710447 (удео: 100%).Предраг Московљевић као члан у функцији скупштине, је дана
05.10.2017 године донео одлуку којом одобрава нацрт уговора о припајању између Друштва
преносиоца и Друштва стицаоца.
Друштво стицалац је двочлано привредно друштво чији су чланови Рашко Московљевић,
ЈМБГ:2501957710073 (удео: 50%) и Предраг Московљевић, ЈМБГ: 2005961710447 (удео: 50%).Рашко
Московљевић и Предраг Московљевић, као чланови у функцији скупштине, су дана
05.10.2017.године донели одлуку којом одобравају нацрт уговора о припајању између Друштва
преносиоца и Друштва стицаоца.
Циљ припајања Друштва преносиоца и Друштва стицаоца је смањење административних трошкова
пословања, убрзање и оптимизација процеса рада, рационализација ресурса, једноставније
усклађивање процедура, евалуација радних резултата и други позитивни ефекти, а све ради
једноставнијег управљања и једноставније и брже имплементације пословних стандарда.
Овим уговором врши се статусна промена припајања Друштва преносиоца Друштву стицаоцу, којим
припајањем Друштво преносилац преноси Друштву стицаоцу своју целокупну имовину и обавезе.
Као резултат статусне промене, а након регистрације припајања у АПР-у, Друштво преносилац ће
престати да постоји без спровођења поступка ликвидације, а Друштво стицалац ће да настави
пословање уз све правне последице статусне промене на начин на који је прописано Законом.
Предраг Московљевић као члан у функцији скупштине Друштва преносиоца, је дана_______донео
одлуке о следећем:
а)
финансијски извештај, са мишљењем ревизора, са стањем на дан који претходи дану
доношења одлуке скупштине о статусној промени највише шест месеци (нити било који други
извештај који се може користити као финансијски извештај за потребе статусне промене) се не
припрема,
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б)
извештај ревизора о извршеној ревизији статусне промене није потребан тј. не сачињава
се,
ц)
извештај директора о статусној промени није потребан и неће се сачињавати.
Рашко Московљевић и Предраг Московљевић, као чланови у функцији скупштине Друштва
стицаоца су дана _________донели одлуке о следећем:
а)
финансијски извештај, са мишљењем ревизора, са стањем на дан који претходи дану
доношења одлуке скупштине о статусној промени највише шест месеци (нити било који други
извештај који се може користити као финансијски извештај за потребе статусне промене) се не
припрема,
б)
извештај ревизора о извршеној ревизији статусне промене није потребан тј. не сачињава
се,
ц)
извештај директора о статусној промени није потребан и неће се сачињавати.
Уговорне стране сагласно констатују да Предраг Московљевић, као члан Друштва преносиоца, стиче
удео у Друштву стицаоцу, све у складу са чланом 6. овог Уговора.Предрагу Московљевићу, као члану
Друштва преносиоца, се по основу припајања неће вршити новчано плаћање нити ће му бити
одобрени било какви додатни услови и/или погодности.
Уговорне стране постигле су сагласност да приступе закљућењу уговора о припајању следеће
садржине:
Предмет уговора
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 преузимање запослених и добара у имовини Друштва
преносиоца (даље: припајање).
Претпоставке припајања
Члан 2.
Уговарачи сагласно констатују да су испуњене законом предвиђене претпоставке за припајање, и
то:
- да је нацрт овог уговора сачињен дана 05.10. 2017 године, као и да је текст нацрта идентичан са
овим уговором;
- да је сачињен предлог одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштва стицаоца и да је
он усвојен на седници скупштине Друштва стицаоца одржаној дана 05.10.2017 године;
- да је скупштина Друштва преносиоца донела дана __________ 2017 године одлуку о припајању
Друштву стицаоцу;
- да су скупштине оба друштва која учествују у статусној промени нису разматрале финансијске
извештаје са мишљењем ревизора о статусној промени, обзиром да су се сви чланови друштава која
учествују у статусној промени сагласили да финансијски извештаји нису потребни и да се ти
извештаји не припремају;
- да је утврђено који удео члан Друштва преносиоца, стиће у Друштву стицаоцу са навођењем
номиналне вредности њихових удела;
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- да је сачињен списак запослених у Друштву преносиоцу чији се радни однос наставља у Друштву
стицаоцу;
- да су скупштине уговарача најмање двотрећинском већином од укупног броја гласова чланова у
скупштини сваког од друштава донеле одлуку да се изврши припајање на начин предвиђен овим
уговором;
- да су сви чланови сваког од друштава које учествују у припајању сагласили да се извештај
директора са мишљењем о припајању не сачињава.
Обезбеђење публицитета
Члан 3.
Нацрт уговора о припајању објављен је дана __________2017 године на интернет страници Друштва
преносиоца, а дана __________ 2017 године на интернет страници Друштва стицаоца и дана
__________ 2017.године достављен регистру привредних субјеката ради објављивања на интернет
страници тог регистра. Између дана достављања регистру и дана одржавања седнице скупштина на
којима су донете одлуке о припајању, како Друштва преносиоца, тако и Друштва стицаоца, протекло
је више од месец дана.
Уговарачи сагласно констатују да су нацрти из става 1. овог члана били објављени непрекидно
најмање 60 дана од дана одржавања седница скупштина на којој је донета одлука о статусној
промени, те да је приступ тим нацртима био омогућен свим заинтересованим лицима без обавезе
идентификације и без накнаде.
Обезбеђење увида у акте и документе
Члан 4.
Привредна друштва која учествују у припајању обезбедила су својим члановима у свом седишту
увид у акта и документе из члана 2. овог уговора сваког радног дана у периоду од 9х до 17х за сво
време трајања огласа о статусној промени.
Друштва, учесници у припајању су омогућила сваком члану друштва копирање докумената и аката
из става 1. овог члана, о трошку друштва.
Лично обавештавање поверилаца
Члан 5.
Уговарачи констатују да је повериоцима уговарача чија потраживања износе најмање 2.000.000
динара у противвредности било које валуте по средњем курсу Народне банке Србије на дан објаве
нацрта уговора о фузији преко Агенције за привредне регистре упућено и писано обавештење о
припајању, које садржи законом прописане елементе, најкасније 30 дана пре дана одржавања
седнице скупштине на којој је донета одлука о припајању, непосредно упућивањем обавештења о
намери припајања и одлукама скупштина уговарача да се изврши припајање.
Основни капитал уговарача и паритет замене
Члан 6.
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Основни капитал Друштва преносиоца састоји се од новчаних улога како следи:
а)
Уписани и уплаћени новчани улози у Друштву преносиоцу:
Датум уплате Износ
30.11.2004.
291.500,38 РСД
30.05.2012.
34.861.230 РСД
21.02.2014.
23.300.000 РСД
15.05.2012.
33.731.280 РСД
27.11.2013.
158.090.000 РСД
Укупно (РСД): 250.274.010,38 РСД
Члан друштва Предраг Московљевић, нема неновчане улоге у Друштву преносиоцу.
Основни капитал Друштва стицаоца састоји се од новчаних улога како следи:
б)
Уписани и уплаћени новчани улози у Друштву стицаоцу:
Датум уплате Износ (РСД)
23.10.2001.
332.881РСД
Укупно (РСД): 332.881 РСД
Основи капитал Друштва стицаоца се повећава, као резултат статусне промене припајања Друштва
преносиоца Друштву стицаоцу и то за износ основног капитала Друштва, тако да ће бити једнак
збиру основних капитала уговарача и износиће 250.606.891,38 динара.
Основни капитал Друштва стицаоца, након повећања основног капитала услед припајања, састоји
се од:
а)
Новчаних улога како следи:
Новчани улози Предрага Московљевића
Датум уплате Износ (РСД)
30.11.2004.
291.500,38 РСД
30.05.2012.
34.861.230 РСД
21.02.2014.
23.300.000 РСД
15.05.2012.
33.731.280 РСД
27.11.2013.
158.090.000 РСД
Укупно: 250.274.010,38 РСД
Новчани улози Рашка Московљевића и Предрага Московљевића
Датум уплате Износ (РСД)
23.10.2001.
332.881РСД
Укупно:332.881 РСД
Основни капитал Друштва стицаоца биће повећан после припајања тако да износи укупно
250.606.891,38 динара.
Сразмера у складу са којом се врши замена удела у Друштву преносиоцу за удела у Друштву
стицаоцу је споразумно одређена у складу са одрдбом члана 151 Закона о привредним друштвима
, те удели у друштву нису сразмерни вредности улога у укупном основном капиталу друштва , а са
чим су чланови друштва сагласни , тако да ће власничка структура Друштва стицаоца, након
регистрације припајања у АПР-у, бити како следи:
а) Предраг Московљевић, ЈМБГ: 2005961710447 са уплаћеним и уписаним новчаним капиталом
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Датум уплате
23.10.2001.
30.11.2004.
30.05.2012.
21.02.2014.
15.05.2012.
27.11.2013.

Износ (РСД)
166.440,5 РСД
291.500,38 РСД
34.861.230 РСД
23.300.000 РСД
33.731.280 РСД
158.090.000 РСД, је власник 50% удела у основном капиталу Друштва;

б) Рашко Московљевић, ЈМБГ:2501957710073 са уплаћеним и уписаним новчаним капиталом
Датум уплате Износ (РСД)
23.10.2001.
166.440,5 РСД , је власник 50% удела у основном капиталу Друштва;
Имовина уговарача
Члан 7.
Друштво преносилац преноси на Друштво стицаоца сва имовинска добра као што је право својине
и друга стварна права, укључујући и сва потраживања и дуговања, као и средства обезбеђења и
терете које има.
Укупна вредност имовине Друштва преносиоца на дан 28.09.2017.износи:655.357.212,25 рсд.
Укупна висина обавеза Друштва преносиоца на дан 28.09.2017. износи: 524.367.674,00 рсд.
Опис имовине и обавезе Друштва преносиоца, која имовина и обавезе се овим Уговором у целости
преносе на Друштво стицаоца, је дат као Прилог бр. 2 овог Уговора.
Имовина и обавезе Друштва преносиоца, која имовина и обавезе се овим Уговором у целости
преносе на Друштво стицаоца, могу бити предмет измена, а које измене могу наступити као
последица редовних пословних активности Друштва преносиоца до датума регистрације припајања,
у складу са Законом.
Друштво стицалац ће у року од 30 дана од дана уписа припајања у регистар код Агенције за
привредне регистре, односно престанка Друштва преносиоца, обавестити о припајању сва лица са
којима је Друштво преносилац било у правном односу, а који нису престали, као и о преласку права
и обавеза Друштва преносиоца на Друштво стицаоца.
Ако су права и обавезе засновани с обзиром на својства личности Друштва преносиоца, а лице са
којим је правни однос постојао не прихвати да Друштво стицалац ступи на место Друштва
преносиоца, па правни однос због тога буде угашен, Друштво стицалац прихвата да накнади штету
том лицу коју оно трпи због престанка правног односа.
Права поверилаца уговарача
Члан 8.
Уговарачи су сагласни да се имовином уговарача и после припајања управља одвојено, тако што ће
се рачуноводствено водити посебна евиденција о добрима у имовини која су стечена од Друштва
преносиоца повериоцима, дуговањима и потраживањима.
Директор Друштва стицаоца утврдиће датум престанка одвојеног управљања имовином и о томе
обавестити чланове друштва у року од осам дана од дана престанка одвојеног управљања.
Права запослених
5

Члан 9.
Запослени код Друштва преносиоца биће преузети ради заснивања радног односа са Друштвом
стицаоцем даном уписа припајања у регистар код Агенције за привредне регистре.
Запосленом који не жели да настави рад код Друштва стицаоца, Друштво стицалац обезбеђује права
из радног односа која му припадају према послодавцу за случај престанка радног односа.
Чланови - имаоци посебних права
Члан 10.
Уговорне стране сагласно констатују да Предраг Московљевић, као члан Друштва преносиоца, не
стиче било каква посебна права у Друштву стицаоцу осим права која произлазе из функције члана
Друштва стицаоца.
Права чланова управе Друштва преносиоца
Члан 11.
Даном уписа припајања у регистар Агенције за привредне регистре престаје функција директора
Друштва преносиоца.
Директор Друштва преносиоца не припада посебна накнада због престанка мандата пре времена,
са чиме се он сагласио закључењем уговора са Друштвом преносиоцем.
Распоређивање добити и покривање губитака, учешће у добити
Члан 12.
Уговорне стране сагласно констатују да Друштво преносилац на дан статусне промене има у својим
пословним књигама исказан губитак из претходног периода , па су се сагласиле да ће се укупни
губитак Друштва преносиоца покрити (пребити) са нераспоређеном добити Друштва стицаоца.
Члан Друштва преносиоца који је и члан Друштва стицаоца , учествује у расподели добити у Друштву
стицаоцу под истим условима под којима је оствариовао ово право пре извршене статусне промене
припајања.
Промене у саставу органа Друштва стицаоца
Члан 13.
Припајање не утиче на број директора Друштва стицаоца, тако да се у том делу неће вршити
промена оснивачког акта, осим због промене висине основног капитала.
Промене оснивачког акта у смислу става 1. овог члана извршиће се приликом уписа припајања у
регистар Агенције за привредне регистре.

Моменат преузимања права и обавеза
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Члан 14.
Целокупна имовина, права и обавезе Друштва преносиоца, укључујући али не ограничавајући се и
на ненаплаћена потраживања, преносе се на Друштво стицаоца даном регистрације припајања
Друштва преносиоца Друштву стицаоцу у АПР-у.
Пренос имовине и обавеза Друштва преносиоца на Друштво стицаоца ће се извршити без накнаде,
а Предраг Московљевић, као члан Друштва преносиоца, стиче удео у Друштву стицаоцу, све у складу
са чланом 6. овог Уговора. Предрагу Московљевићу, као члану Друштва преносиоца, се по основу
припајања неће вршити новчано плаћање нити ће му бити одобрени било какви додатни услови
и/или погодности.
Пренос имовине и обавеза Друштва преносиоца на Друштво стицаоца ће се извршити на следећи
начин:
а)
новчана средства Друштва преносиоца, која се налазе на пословним рачунима Друштва
преносиоца код банака, пренеће се даном регистрације припајања и даном брисањаДруштва
преносиоца из Регистра привредних субјеката АПР-а на пословни рачун (или пословне рачуне)
Друштва стицаоца;
б)
покретне ствари,основна средства, ситан инвентар и друга имовина пренеће се са Друштва
преносиоца на Друштво стицаоца предајом у посед уз упис предметног преноса у пословне књиге
Друштва стицаоца. Пренос ствари које су уписане у јавне регистре биће извршен уписом потребних
промена у предметним регистрима. Друштво преносилац даје безусловну дозволу Друштву
стицаоцу да на основу потписаног и овереног Уговора пред надлежним регистрима може да изврши
пренос права својине и других права на стварима са Друштва преносиоца на Друштво стицаоца без
потребе да Друштво преносилац да било које накнадно одобрење или сагласност;
ц)
дозволе, сагласности, решења и/или други управни акти који гласе на Друштво преносиоца
преносе се на Друштво стицаоца, које ступа у права и обавезе Друштва преносиоца као њиховог
имаоца. С тим у вези, Друштво преносилац и Друштво стицалац преузимају обавезу да предузму све
неопходне правне и фактичке радње пред надлежним органима како би се предметни преноси
спровели и како би се, по потреби, Друштво стицалац уписало у надлежне регистре као
носилац/ималац дозвола, сагласности, решења и/или других управних аката;
д)
сва права и обавезе из уговора које је закључило Друштво преносилац прелазе на Друштво
стицаоца, које ступа у права и обавезе из предметних уговора на место Друштва преносиоца;
е)
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 као да их је
оно дало;
ф)
све једностране изјаве воље које су пре припајања дате у корист Друштва преносиоца важе
и укорист Друштва стицаоца изузев уколико су дате с обзиром на посебна својства Друштва
преносиоца, а давалац предметне изјаве не прихвата да уместо Друштва преносиоца изјаве користе
Друштву стицаоцу.
Основ за пренос имовине, права и обавеза са Друштва преносиоца на Друштво стицаоца ће бити
овај уговор и решење о регистрацији припајања Друштва преносиоца Друштву стицаоцу, које
решење доноси Агенција за привредне регистре .

Датуми од значаја за спровођење припајања
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Члан 15.
Уговарачи сагласно одређују датум од кога престају пословне активности Друштва преносиоца као
датум подношења пријаве Агенцији за привредне регистре ради уписа статусне промене припајања.
Као датум од кога се пословне трансакције Друштва преносиоца сматрају, у рачуноводствене сврхе,
пословним трансакцијама обављеним у име и за рачун Друштва стицаоца, уговарачи одређују датум
закључења овог уговора.
Спровођење овог уговора
Члан 16.
По закључењу овог уговора, директори уговарача поднеће пријаву Агенцији за привредне регистре
ради уписа престанка Друштва преносиоца, чињенице припајања и промена које су наступиле
услед припајања код Друштва стицаоца.
Пријава из става 1. овог члана биће поднета по протеку рока од 30 дана од дана закључења овог
уговора.
Попис имовине
Члан 17.
У року од 30 дана од дана уписа промене у регистар Агенције за привредне регистре извршиће се
попис имовине уговарача са стањем на дан уписа промене у регистар код Агенције за привредне
регистре и сравњење тако утврђеног стања са стањем у пословним књигама, у складу са датумом
преузимања права и обавеза Друштва преносиоца, односно датумом од када се, у рачуноводствене
сврхе, пословне трансакције Друштва преносиоца сматрају пословним трансакцијама Друштва
стицаоца.
Судски и други поступци
Члан 18.
Друштво стицалац ће по спровођењу припајања обавестити о припајању судове, арбитражне судове
и све управне органе пред којима се у име или против Друштва преносиоца воде поступци који нису
окончани до дана доношења решења АПР-а о припајању Друштва преносиоца Друштву стицаоцу.
По брисању Друштва преносиоца из Регистра привредних субјеката АПР-а, у поступцима у којима је
то по закону допуштено, Друштво стицалац ће као правни следбеник Друштва преносиоца ступити
на место Друштва преносиоца и преузеће поступке у своје име и за свој рачун.

Решавање спорова
Члан 19.
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Овај Уговор представља сагласност воља Уговорних страна. Било какав спор Уговорне стране
покушаће да реше мирним путем, а уколико то не буде могуће спор ће се решити пред Привредним
судом у Београду.
Члан 20.
Овај уговор производи правно дејство према члановима уговарача као да су га они непосредно
закључили.
Даном уписа припајања у регистар Агенције за привредне регистре структура чланова Друштва
стицаоца остаје непромењена.
Саставни делови уговора
Члан 21.
Саставни део овог уговора чине:
1) предлог одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштва стицаоца – Прилог 1;
2). списак и означење вредности имовине и висине обавеза које се статусном променом преносе на
Друштво стицаоца као и њихов опис - Прилог 2;
3) списак запослених у Друштву преносиоцу чији се радни однос наставља у Друштву стицаоцу Прилог 3;
Форма уговора
Члан 22.
Овај уговор се оверава у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ступање на снагу уговора
Члан 23.
Овај уговор ступа на снагу даном овере, у складу са законом којим се уређује овера потписа.
Оснивачки акт Друштва Стицаоца ступа на снагу даном уписа припајања у регистар код Агенције за
привредне регистре.

Број примерака уговора
Члан 24.
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Овај Уговор потписује се у 6 (шест) примерака, 1 (један) за орган овере, 1(један) за потребе
регистрације припајања у Регистру привредних субјеката и по 2 (два) за обе Уговорне стране.

За Друштво преносиоца:

___________________________
Предраг Московљевић, директор

За Друштво стицаоца:

___________________________
Предраг Московљевић, директор

10

