
 

                НАЦРТ 

 

УГОВОР О СТАТУСНОЈ ПРОМЈЕНИ 
СПАЈАЊЕ УЗ ПРИПАЈАЊЕ  

 
 
Закључен дана ________11.2019.године у Требињу између: 
 
1. "Хидроелектрана Бук Бијела" друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу и продају електричне енергије Фоча, са седиштем у Фочи, Улица 
Немањина 5, МБ 11171222, МБС / Рег.уложак 62-01-0034-18, ЈИБ 4404348440002, 
кога заступа в.д. директор Бранислава Милекић и в.д. извршни директор др Благоје 
Шупић (даље: Друштво стицалац), и 
 

2. "Хидроелектрана Фоча и Хидроелектрана Паунци" друштво са ограниченом 
одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча, са седиштем у 
Фочи, Улица Немањина 19, МБ 11178588, МБС / Рег.уложак 62-01-0020-19, ЈИБ 
4404432400008, кога заступа в.д. директор Боривоје Вујичић и в.д. извршни 
директор др Жељко Ратковић (даље: Друштво престало припајањем или Друштво 
преносилац). 

 
 

Предмет уговора 
Члан 1. 

 
Предмет овог уговора јесте спајање уз припајање Друштва престалог припајањем и 
Друштва стицаоца, и то тако што Друштво престало припајањем преноси своју 
цјелокупну имовину Друштву стицаоцу и престаје са постојањем без спровођења 
ликвидације, док Друштво стицалац наставља са постојањем уз спровођење промјене 
повећања основног капитала (даље: припајање). 
 

Претпоставке припајања 
Члан 2. 

 
Уговарачи сагласно констатују да су испуњене законом предвиђене претпоставке за 
припајање, и то: 
 
 
- да су скупштине уговарача једногласно донеле одлуку да се изврши припајање 
уговарача на начин предвиђен чланом 1. овог уговора; 
 
- да су надзорни одбори на приједлог управа поднијели писани извештај који садржи 
елементе прописане Законом о привредним друштвима; 
 



- да су члану Друштва стицаоца и Друштва престалог припајањем у најкасније 30 дана 
пре дана одржавања скупштине која треба да одлучи о спајању уз припајање, 
омогућили увид у исправе предвиђене Законом о привредним друштвима; 
 
- да су повјериоци уговарача обавјештени о намери припајања непосредно 
упућивањем обавештења о намери припајања и одлукама скупштина уговарача да се 
изврши припајање. 
 

Датум спајања 
Члан 3. 

 
Датум спајања уз припајање је  датум регистрације ове статусне промјeне – „спајањe уз 
припајање“ код Окружног привредног суда Требиње. 
 

Основни капитал уговарача и паритет замјене 
Члан 4. 

 
Основни капитал Друштва стицаоца уписан у надлежном регистру износи 1.000.000,00 
КМ, а основни капитал Друштва престалог припајањем 20.000,00 КМ. 
 
Основни капитал Друштва стицаоца биће повећан после припајања, тако да ће бити 
једнак збиру основних капитала уговарача и износиће 1.020.000,00 КМ. 
 
Паритет удјела приликом припајања одређује се у сразмери 1:1, тако да ће удео сваког 
члана Друштва стицаоца и Друштва престалог припајањем имати исту номиналну 
вриједност после припајања, као и прије припајања. 
 

Имовина уговарача 
Члан 5. 

 
Друштво престало припајањем 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 обезбјеђења и терете које има. 
 
 

Права поверилаца уговарача 
Члан 6. 

 
Повјериоци имају право да у складу са Законом о привредним друштвима писаним 
путем захтјевају обезбјеђење или намирење ненамирених пуноважних потраживања, 
доспјелих, али и оних недоспјелих, од друштва које учествује у поступку спајања уз 
припајање које им је дужник. 
 
Повјериоци који нису захтјевали обезбјеђење или намирење потраживања у на 
претходно описан начин имају право да у року од шест мјесеци од дана објављивања 
регистрације спајања уз припајање, писаним путем захтјевају обезбјеђење 
недоспјелих потраживања ако учине вјероватним да се спајањем уз припајање 



угрожава њихово намирење. Повјериоци који имају довољно обезбјеђена 
потраживања, као и повјериоци који би у стечају имали права првенственог намирења 
немају наведена права. 
 
Надзорни одбор / директор друштва стицаоца дужан је да управља имовином сваког 
од друштава која су престала припајањем одвојено све док се повериоцима 
потраживања не намире или довољно не обезбеде. 
 
Повјериоци сваког друштва које учествује у спајању уз припајање имају предност у 
намирењу потраживања из имовине тог друштва које им је првобитни дужник у 
односу на повјериоце осталих друштава која се спајају уз припајање. 
 
Повјериоци који сматрају да је спајањем уз припајање угрожено намирење њихових 
потраживања могу надлежном суду поднијети тужбу за побијање одлуке о спајању уз 
припајање. 
 
Ако надзорни одбор друштва стицаоца ради заштите права повјерилаца не поступи у 
складу са правом на предност у намирењу како је горе наведено, суд може да 
поништи спајање уз припајање по тужби повјерилаца, ако утврди да је спајањем уз 
припајање битније угрожено намирење њихових потраживања. 
 
 

Права запослених 
Члан 7. 

 
Лица запослена у Друштву престалом припајањем настављају да раде у Друштву 
стицаоцу у складу са прописима о раду и овим уговором о спајању уз припајање. 
 

Чланови - имаоци посебних права 
Члан 8. 

 
Уговарачи констатују да нити чланови Друштва стицаоца, нити чланови Друштва 
престалог припајањем немају посебна права по основу свој улога и удјела. 
 
 

Права чланова управе Друштва престалог припајањем 
Члан 9. 

 
Даном уписа припајања у надлежни регистар престаје функција члана надзорног 
одбора члановима надзорног одбора односно управе Друштва престалог припајањем, 
као и ревизору односно члана одбора ревизора члановима одбора ревизора. 
 
 
 
 

Промјене у саставу органа Друштва стицаоца 
Члан 10. 



 
Припајање не утиче на број и састав управе и надзорног органа, тако да се неће 
вршити промјена оснивачког акта, осим због промјене висине основног капитала. 
 
 

Моменат преузимања права и обавеза 
Члан 11. 

 
Даном уписа припајања у надлежни регистар, права и обавезе Друштва престалог 
припајањем прелазе по правилу на Друштво стицаоца. 
 
Права која се стичу уписом у регистар Друштво стицалац стиче даном припајања, 
предвиђеним ставом 1. овог члана, али ако је упис промене неопходан, према трећим 
лицима стицање производи правно дејство када промјена имаоца буде уписана у 
регистар. 
 
Права и обавезе које је друштво стекло после датума сачињавања извештаја о 
пословању на основу кога је одлучено о припајању сматрају се предузетим у име и за 
рачун Друштва стицаоца, ако се са тиме сагласи повјерилац из тог правног посла, 
односно ако је дужник о томе обавјештен. 
 
Основ за упис промјене имаоца права јесте овај уговор и упис припајања у надлежни 
регистар. 
 

Спровођење овог уговора 
Члан 12. 

 
По закључењу овог уговора, директори уговарача поднијеће пријаву надлежном 
регистру ради уписа престанка Друштва престалог припајањем, чињенице припајања и 
промјена које су наступиле услед припајања код Друштва стицаоца. 
 
 

Судски и други поступци 
Члан 13. 

 
Директор Друштва стицаоца обавестиће судове и друге органе пред којима се воде 
поступци у којима је Друштво престало припајањем странка у поступку, да је оно 
престало да постоји, а да ће у поступцима у којима је то допуштено, поступак наставити 
Друштво стицалац. 
 

Измјене оснивачког акта Друштва стицаоца 
Члан 14. 

 
Прилог и саставни дио овог уговора је приједлог Одлуке о изменама и допунама 
Оснивачког акта и приједлог Статута Друштва стицаоца.  



Након што га скупштине друштава које учествују у спајању уз припајање усвоје, уговор 
се нотарски потврђује.  
 
Уз пријаву за упис у судски регистар, спајања пословних субјеката прилажу се уговор о 
спајању, сагласност скупштина пословних субјеката на уговор о спајању и доказ о 
објављивању обавјештења о покретању спајања у складу са законом (уколико буде 
примењиво). У случају потребе уговорне стране ће обезбедити и другу документацију 
за потребе регистрације ове статусне промене. 
 

 
Број примјерака уговора 

Члан 15. 
 
Уговор је закључен у 7 истоветних примјерака од којих по 2 за сваког уговарача, а 
остали за потребе пријављивања промене код надлежног регистра и других државних 
органа и организација. 
 
 
ДРУШТВО ПРЕСТАЛО ПРИПАЈАЊЕМ    ДРУШТВО СТИЦАЛАЦ 
         
 
 


