 

НАЦРТ УГОВОРА О ПРИПАЈАЊУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
 
          Закључен дана ________2022. године у Параћину, између: 
	Јавно предузеће „Дирекција за изградњу општине Параћин“ из Параћина, матични број: 17018795, ПИБ: 101094056, кога заступа в.д. Директора Дејан Стојковић (даље: Стицалац),
	Јавног предузећа за водовод и канализацију „ВОДОВОД“ из Параћина, матични број: 07115911, ПИБ: 102015394, кога заступа в.д. Директора Драган Аксентијевић (даље: Први преносилац) и
	Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ из Параћина, матични број: 06569285, ПИБ: 101095660, кога заступа в.д. Директора Марко Јеленић (даље: Други преносилац)


Предмет и циљ уговора 
Члан 1 
          Предмет овог уговора јесте припајање Првог преносиоца и Другог преносиоца Стицаоцу, преношењем целокупне имовине и обавеза Првог преносиоца и Другог преносиоца јавном предузећу Стицаоцу, уз престанак са постојањем Првог преносиоца и Другог преносиоца без спровођења поступка ликвидације, у складу са чланом 486. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021 у даљем тексту овог Уговора: Закон) на начин предвиђен овим уговором (у даљем тексту овог Уговора: припајање). 
          Циљ уговора је припајање Првог преносиоца и Другог преносиоца Стицаоцу, тако да целокупна имовина и обавезе оба јавна предузећа преносиоца буде пренета на јавно предузеће Стицаоца, при чему оба јавна предузећа преносиоца престају са постојањем. 

Претпоставке припајања 
Члан 2 
          Уговарачи сагласно констатују да су испуњене законом предвиђене претпоставке за припајање, и то:
          Да је Скупштина општине Параћин као надлежни орган Оснивача сва три јавна предузећа уговорача донела одлуку о покретању поступка и давању претходне сагласности на статусну промену припајања дел. бр. Одлуке 022-1/2022-II од 13.10.2022. год., на основу које су сачињене одлуке о статусној промени надзорних одбора сва три јавна предузећа уговарача и то:
	Одлука Надзорног одбора Јавног предузеће „Дирекција за изградњу општине Параћин“ из Параћина дел. бр. 1180/2 од 14.10.2022. год.
	Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа за водовод и канализацију „ВОДОВОД“ из Параћина дел. бр. 894 од 14.10.2022. год. 
	Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ из Параћина дел. бр. 1759 од 14.10.2022. год. 

 и да је сачињен нацрт уговора о статусној промени и усвојен дана 14.10.2022. год.

Посебни услови припајања
Члан 3 
          Не уговарају се посебни услови припајања, осим оних који су изричито предвиђени овим уговором. 



Вредност имовине, односно обавеза и начин преноса 
Члан 4 
            Укупна вредност имовине Првог преносиоца која се преноси на јавно предузеће Стицаоца износи 1.530.968.000 динара.
            Опис и аналитичка вредност имовине Првог преносиоца из става 1. овог члана, дат је у табели која следи:
ВРСТА ИМОВИНЕ
ВРЕДНОСТ у хиљадама
ПОСЛОВНА ИМОВИНА (АКТИВА)

УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

СТАЛНА ИМОВИНА
1.330.370
I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
0
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
1.274.448
III БИОЛОШКА СРЕДСТВА
0
IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
55.922
VI ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
0
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
0
ОБРТНА ИМОВИНА
200.598
I ЗАЛИХЕ
109.762
III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
63.305
IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
11.644
VI ГОТОВИНА
14.875
VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
1.012
УКУПНА АКТИВА
1.530.968
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
248
            Укупна вредност имовине Другог преносиоца која се преноси на јавно предузеће Стицаоца износи 105.096.000 динара.
            Опис и аналитичка вредност имовине Другог преносиоца из става 1. овог члана, дат је у табели која следи:
ВРСТА ИМОВИНЕ
ВРЕДНОСТ у хиљадама
ПОСЛОВНА ИМОВИНА (АКТИВА)

УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

СТАЛНА ИМОВИНА
70.223
I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
226
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
69.997
III БИОЛОШКА СРЕДСТВА
0
IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
0
VI ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
0
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
0
ОБРТНА ИМОВИНА
34.873
I ЗАЛИХЕ
9.400
III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
21.306
IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
2.988
VI ГОТОВИНА
330
VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
849
УКУПНА АКТИВА
105.096
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
125

           У вредност имовине из става 2. и става 3. овог члана урачуната је само актива, нису урачунате обавезе које се такође преносе на јавно предузеће Стицаоца, а вредност обавеза Првог преносиоца износи 9.926.189,46 динара, док вредност обавеза Другог преносиоца износи 33.501.691,23 динара. 
          Права и обавезе јавног предузећа Првог преносилаца које се преносе на јавно предузеће стицаоца са њиховим вредностима, приказане су у прилогу насловљеном као: Прилог 1 - Списак права и обавеза јавног предузећа за водовод и канализацију „ВОДОВОД“ из Параћина као Првог преносиоца (списак активних уговора са добављачима на дан 31.08.2022. год. и салдо аналитике добављача на дан 31.08.2022. год.), које прелазе на јавно предузеће стицаоца и чини саставни део овог уговора.
          Права и обавезе јавног предузећа Другог преносилаца које се преносе на јавно предузеће стицаоца са њиховим вредностима, приказане су у прилогу насловљеном као: Прилог 2 - Списак права и обавеза Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ из Параћина као Другог преносиоца (списак активних уговора са добављачима на дан 31.08.2022. год. и салдо аналитике добављача на дан 31.08.2022. год.), које прелазе на јавно предузеће стицаоца и чини саставни део овог уговора.
          Новчана средства биће пренета на јавно предузеће Стицаоца уплатом са рачуна јавних предузећа Преносилаца на рачун јавног предузећа Стицаоца.
          Право својине на покретним стварима преноси се на јавно предузеће Стицаоца у тренутку предаје ствари у државину јавног предузећа Стицаоца. Сматраће се да су све ствари које припадају јавним предузећима Преносиоцима предате у државину јавног предузећа Стицаоца даном регистрације статусне промене код Агенције за привредне регистре Републике Србије.
          Право својине на непокретностима, као и право коришћења на непокретностима у јавној својини општине Параћин као Оснивача јавних предузећа преносилаца и јавног предузећа Стицаоца, преносе се уписом у одговарајући регистар. 
          Друга права преносе се на одговарајући начин предвиђен за пренос те врсте права. 
          Обавезе предузећа Преносилаца прелазе на јавно предузеће Стицаоца даном регистрације статусне промене код Агенције за привредне регистре Републике Србије.
          Пренос права и обавеза у име Првог преносиоца спровешће в.д. Директора предузећа и у име Другог преносиоца в.д. Директора предузећа. 
          Лица из става 9. овог члана дужна су да пренос права и обавеза изврше благовремено тако да прелазак буде реализован најкасније у тренутку регистрације статусне промене код Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Основни капитал уговарача и паритет замене 
Члан 5 
          Уговарачи сагласно констатују да:
          Основни капитал Првог преносиоца јавног предузећа за водовод и канализацију „ВОДОВОД“ из Параћина са МБ: 06569285 и ПИБ: 101095660 уписан у регистру Агенције за привредне регистре Р. Србије и уплаћен износи 5.000,00 динара у облику новчаног улога.
          Да основни капитал Другог преносиоца Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ из Параћина, матични број: 06569285 и ПИБ: 101095660 уписан у регистру Агенције за привредне регистре Р. Србије и уплаћен износи 5.000,00 динара у облику новчаног улога.
          Основни капитал јавног предузећа Стицаоца биће једнак збиру основних капитала сва три јавна предузећа уговарача и износиће 12.355.930,00 динара, од чега износ од 15.000,00 динара, уписан и уплаћен, у облику новчаног улога, а износ од 12.340.930,00 динара, уписан и унет, у облику неновчаног улога. 
          Паритет удела приликом припајања одређује се у сразмери 1:1, тако да ће основни капитал јавног предузећа Стицаоца бити једнак збиру основних капитала јавних предузећа Преносилаца и јавног предузећа Стицаоца.


Престанак пословних активности јавних предузећа преносилаца 
Члан 6 
          Пословне активности Првог преносиоца и пословне активности Другог преносиоца престају даном регистрације статусне промене код Агенције за привредне регистре Републике Србије.
          Све пословне трансакције предузећа Преносилаца после дана наведеног у ставу 1. овог члана сматраће се пословним трансакцијама предузећа Стицаоца. Предузећа Преносиоци дужна су да обавесте о томе субјекте са којима су у правном односу.
          Програми пословања са финансијским планом јавних предузећа Преносилаца и јавног предузећа Стицаоца, примењују се све до усвајања јединственог Програма пословања са финансијским планом јавног предузећа Стицаоца, а након регистрације статусне промене у Регистру Агенције за привредне регистре.
Права чланова управе предузећа преносилаца 
Члан 7 
          Даном уписа припајања у регистар Агенције за привредне регистре престају функције директора предузећа, извршних директора и чланова надзорних одбора у јавним предузећима преносиоцима. 

Права запослених 
Члан 8 
          Запосленима у јавним предузећима Преносиоцима биће пренети уговори о раду, ради заснивања радног односа са јавним предузећем Стицаоцем, даном регистрације статусне промене у одговарајући Регистар код Агенције за привредне регистре, ако се са запосленим не уговори преузимање пре овог рока, у складу са Законом.
          Запосленом који не жели да настави рад код предузећа Стицаоца, предузећа Преносиоци обезбеђују права из радног односа која му припадају према послодавцу за случај престанка радног односа, а у складу са Законом.
Обезбеђење публицитета 
Члан 9 
          Уговарачи сагласно констатују да је:
          Нацрт овог уговора сва три јавна предузећа уговарачи су објавила су на својим интернет страницама и доставила Агенцији за привредне регистре ради објављивања на интернет страници тог Регистра, најмање 60 дана пре дана одржавања седнице Скупштине општине Параћин као надлежног органа Оснивача сва три јавна предузећа уговарача на којој Скупштина општине Параћин одобрава и даје сагласност на нацрт Уговора о статусној промени са осталим актима који чине саставни део Уговора о статусној промени, укључујући Оснивачки акт јавног предузећа Стицаоца и Статут јавног предузећа Стицаоца.
Обавеза обезбеђења увида у акте и документе предузећа 
Члан 10 
          Уговарачи констатују да је општини Параћин, односно надлежном органу Оснивача сва три јавна предузећа уговарача, омогућен увид у следеће акте и документе сваког од предузећа: 
1) нацрт уговора о припајању; 
2) одлуке надзорних одбора сва три јавна предузећа уговарача о статусној промени; 
6) списак оснивача предузећа преносилаца, са навођењем номиналне вредности удела у предузећу преносиоцу, као и удела   које стичу у предузећу стицаоцу; 
7) списак запослених у предузећима преносиоцима чији се радни однос наставља у предузећу стицаоцу;
8) Оснивачки акт и Статут предузећа Стицаоца. 

Моменат преузимања права и обавеза 
Члан 11 
          Даном уписа припајања у Регистар Агенције за привредне регистре права и обавезе јавних предузећа Преносилаца прелазе на јавно предузеће Стицаоца, ако Законом или овим уговором није предвиђено другачије. 
          Једностране изјаве воље које је пре припајања дало предузеће Преносилац остају на снази до истека времена важења и производе правно дејство према предузећу Стицаоцу као да их је оно дало. 
          Једностране изјаве воље које су пре припајања дате у корист предузећа Преносиоца користе предузећу Стицаоцу, осим ако су дате с обзиром на својства предузећа Преносиоца, а давалац изјаве не прихвата да уместо предузећа Преносиоца изјава користи предузећу Стицаоцу. 
Спровођење овог уговора 
Члан 12 
          По закључењу овог уговора и овери код месно надлежног нотара, директори јавних предузећа уговарача поднеће пријаву Агенцији за привредне регистре ради уписа престанка предузећа Преносилаца, статусне промене припајања и промена које су наступиле услед припајања. 
          Пријава из става 1. овог члана биће поднета у року од 8 (осам) дана од дана закључења и овере овог уговора. 
Попис имовине 
Члан 13 
          У року од 30 дана од дана уписа статусне промене у регистар Агенције за привредне регистре,започеће се попис имовине сва три јавна предузећа уговарача и сравњење тако утврђеног стварног стања са стањем у пословним књигама. 

Судски и други поступци 
Члан 14 
          Директор предузећа Стицаоца обавестиће судове и друге органе пред којима се воде поступци у којима су предузећа Преносиоци странке у поступку, да су она престала да постоје, а да ће у поступцима у којима је то допуштено, поступак наставити предузеће Стицалац. 
Оснивачки акт предузећа стицаоца 
Члан 15 
          Оснивачки акт предузећа Стицаоца усваја Скупштина општине Параћин као надлежни орган Оснивача сва три јавна предузећа уговарача.
Дејство уговора као оснивачког уговора 
Члан 16 
          Овај уговор производи правно дејство према Оснивачу уговарача као да га је општина Параћин као Оснивач непосредно закључила.





Прилози који чине саставни део овог уговора 
Члан 17 
          Саставни део овог уговора чине: 
- Оснивачки акт предузећа Стицаоца; 
- списак оснивача предузећа Преносилаца, са навођењем номиналне вредности њихових удела у предузећима Преносиоцима, као и удела које стичу у предузећу Стицаоцу; 
- списак запослених у предузећима Преносиоцима чији се радни однос наставља у предузећу Стицаоцу
- Прилог 1 и Прилог 2 уговора

Форма и број примерака уговора 
Члан 18 
          Овај уговор оверава се у складу са Законом. 
          Уговор је закључен у 8 (осам) истоветних примерака од којих по 2 (два) за сваког од уговарача, а остали примерци за потребе пријављивања односно регистрације статусне промене код Агенције за привредне регистре Републике Србије и других државних органа и организација.




                            СТИЦАЛАЦ                                            ПРВИ ПРЕНОСИЛАЦ                             ДРУГИ ПРЕНОСИЛАЦ
ЈП „Дирекција за изградњу општине Параћин              ЈП „ВОДОВОД“ Параћин                        ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин
            в.д. Директора Дејан Стојковић                  в.д. Директора Драган Аксентијевић            в.д. Директора Марко Јеленић

