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На основу чланова 483. до 514. Закона о привредним друштвима („Службени 
гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 (други закон), 5/2015 и 44/2018,95/2018, и 
91/2019 )  директор привредног друштва Предузеће за производњу, услуге и трговину 
експорт импорт CENTUM ОО, Лесковац  друштво са ограниченом одговорношћу Лесковац, 
са седиштем  у Лесковцу , Светозара Марковића 53, матични број: 07960956, ПИБ: 
100540013, дана 03.02.2021. године саставља следећи: 

НАЦРТ  

ПЛАНА ПОДЕЛЕ 

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ ЕКСПОРТ ИМПОРТ CENTUM 

DОО 

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЛЕСКОВАЦ 

Предмет плана поделе 
 

Члан 1. 

Планом поделе спроводи се статусна промена издвајања уз оснивање, којом се 
издваја део капитала, имовине и обавеза привредног друштва  Предузеће за производњу 
и услуге и трговину експорт импорт CENTUM DОО, Лесковац  друштво са ограниченом 
одговорношћу Лесковац, са седиштем  у Лесковцу , Светозара Марковића 53, матични 
број: 07960956, ПИБ: 100540013  (у даљем тексту: Друштво преносилац) и преноси на 
једно новоосновано друштво са ограниченом одговорношћу (у даљем тексту: Друштво 
настало издвајањем – Друштво стицалац), уз смањење основног капитала Друштва 
преносиоца. 
 

Издвајањем уз оснивање, оснива се једно ново друштво са ограниченом 
одговорношћу: 

 
1. CENTUM CONSTRUCTION  ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

Лесковац 
 

Друштвo које настаје издвајањем оснива се као друштво са ограниченом 
одговорношћу чији су чланови: 

 
1) Милена Дамњановић Калајџић   са уделом 100%, 

Управљање новооснованим друштвом је једнодомно. 
 
Седиште Друштва стицаоца ће бити у Лесковцу, Светозара Марковића 53. 
 
Остали подаци Друштва стицаоца који су предмет регистрације садржани су у 

предлогу оснивачког акта – Уговора о оснивању Друштва стицаоца, који сe прилаже овом 
Плану поделе и чини његов саставни део као прилог бр. 3. 
 

Издвајањем уз оснивање Друштво преносилац преноси имовину и обавезе на 
Друштво стицаоца, на начин и у роковима предвиђеним овим Планом поделе. 

 
Уводне одредбе 
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Члан 2. 

Директор и заступник Друштва преносиоца констатује да су испуњене следеће 
законом предвиђене претпоставке за издвајање уз оснивање: 
 

1) члан Друштва преносиоца је сагласан да се не сачињавају финансијски 
извештаји са мишљењем ревизора за потребе ове статусне промене, извештај 
ревизора о извршеној ревизији статусне промене и писани извештај одбора 
директора о статусној промени; 

2) сви запослени у Друштву преносиоцу ће наставити радни однос у том друштву, 
те се из тог разлога неће сачињавати списак запослених који радни однос 
настављају код Друштва стицаоца; 
 

3) саставни део овог Плана поделе су следећи акти: 
- Одлука којом се констатује да се неће сачињавати извештаји наведени у 

тачки 1 овог члана (прилог број 1), 
- Предлог одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштва 

преносиоца (прилог број 2) 
- Предлог оснивачког акта Друштва стицаоца који настаје издвајањем уз 

оснивање (прилог број 3), 
- Деобни биланс (прилог број 4), 
- Изјава да сви запослени у Друштву преносиоцу настављају свој радни однос 

у том друштву, те се из тог разлога неће сачињавати списак запослених који 
радни однос настављају код Друштва стицаоца  (прилог број 5). 

 
Овај нацрт Плана поделе објављује се на интернет страници Друштва преносиоца, 

као и на сајту Агенције за привредне регистре, а сви повериоци Друштва преносиоца чије 
потраживање на дан објављивања нацрта на сајту Агенције за привредне регистре износи 
најмање 2.000.000,00 динара, биће писаним путем обавештени о спровођењу статусне 
промене,у складу са законом. 
 

Циљ и услови издвајања уз оснивање 
 

Члан 3. 

Циљ статусне промене издвајања уз оснивање је да се део имовине Друштва 
преносиоца, којем је основна делатност 4120-изградња стамбених и нестамбених 
објеката, пренесе на   - Друштво стицаоца, којем ће основна делатност бити 4120 – 
изградња стамбених и нестамбених објеката 

 
 

Основни капитал Друштва и паритет плана поделе 
 

Члан 4. 

Укупан основни капитал Друштва преносиоца  износи 38.311.603,65 динара 
(тридесетосаммилионатристотинеједанаестхиљадашестстотинатри 65/100 динара), који 
се састоји од новчаног и неновчаног капитала и то: 
 

Уписан новчани капитал:                                             

 168.409,65 РСД 
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Уплаћен новчани капитал: 

 168.409,65 РСД,  дана 01.01.2002 .године.  

 
Уписан неновчани капитал: 
  
38.143.194,00 у стварима  
 
Унет неновчани капитал:  
 
38.143.194,00 РСД,  дана 19.12.2017 , у стварима 
 

Члан 4а. 
У циљу спровођења статусне промене која је предмет Плана поделе, смањује се 

основни капитал Друштва преносиоца на тај начин што се део новчаног капитала Друштва 
преносиоца у  РСД издваја и преноси у Друштво које настаје издвајањем, док се уписани и 
унет неновчани капитал не смањује . 
 

 
Основни капитал Друштва преносиоца након смањења капитала и 

спровођења статусне промене издвајања уз оснивање износи 68.409,65 динара  и то: 

Уписан новчани капитал:                                             

 68.409,65 РСД 

Уплаћен новчани капитал: 

68.409,65  РСД,  дана .године.  

Уписан неновчани капитал:  
 
38.143.194,00  у стварима 
 
Унет неновчани капитал:  
 
38.143.194,00 РСД,  дана 30.11.2004, у стварима 
 

Основни капитал Друштва стицаоца ће након спровођења статусне промене 
издвајања уз оснивање износити 100.000,00  динара (стотинухиљададинара ) и то: 

  

Уписан новчани капитал:                                             

 100.000,00 РСД 

Уплаћен новчани капитал: 

100.000,00  РСД 
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Основни капитал друштва преносиоца сматра се смањеним даном регистрације смањења 
основног капитала у складу са законом о регистрацији. 
 

Члан 4б. 
Саставни део овог Плана поделе представља одлука о изменама и допунама оснивачког 
акта Друштва преносиоца (прилог бр. 2). 

 
  

Имовина и обавезе Друштва преносиоца који се преносе 
на Друштво стицаоца 

 
Члан 5. 

2. Друштво преносилац преноси на Друштво стицаоца CENTUM 
CONSTRUCTION ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ Лесковац  

 , имовину у вредности и на начин како је приказано у табели испод , утврђене 
Деобним билансом (Прилог бр. 4), који представља саставни део овог Плана поделе. 

 

 
P A S I V A   31.12.2020. 03.02.2021. 03.02.2021. 

 Konto Opis pozicije   Centum Izdvaja se Ostaje 
 309 Osn. Kapital, Ostali Novčani (Na APR) 168,409.65 100,000.00 68,409.65 
 340 Nerasp. Dobit preth. God.   20,895,692.91 20,500,000.00 395,692.91 
 341 Neraspor. Dobit tek. God.   4,000,000.00 3,432,219.36 567,780.64 
 410 Ob koje se mogu konvertovati u kapital   11,630,809.15 11,630,809.15 0.00 
 414 Dugoročni krediti i zaj. U zemlji Expo 094191100 29,830,767.44 11,758,020.00 18,072,747.44 .5802 

414 Dugoročni krediti i zaj. U zemlji NLB EUR 50.000 Prot. 5,377,602.22 5,377,602.22 0.00 
 414 Dugoročni krediti i zaj. U zemlji NLB Kratk 1777 5,749,127.79 5,749,127.79 0.00 02 

419 Ostale dugoročne obaveze   1,114,526.93 1,114,526.93 0.00 2 

429 Ostale krat. Fin. Obaveze   11,481,000.00 11,481,000.00 0.00 
 435 Dobavljači u zemlji   5,000,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 
   UKUPNO   95,247,936.09 72,643,305.45 22,604,630.64 
 

       A K T I V A   31.12.2020. 03.02.2021. 03.02.2021. 
 Konto Opis pozicije   Centum Izdvaja se Ostaje 
 11 Nedovršena proizvodnja   68,153,465.15 68,153,465.15 0.00 
 14 Nekretnine namenjene prodaji   4,489,840.30 4,489,840.30 0.00 
   UKUPNO   72,643,305.45 72,643,305.45 0.00 
 

     
  

 
 
 У погледу права чији је пренос условљен уписом у јавне књиге, уписом 
промена код надлежних органа и уписом у Регистар привредних субјеката АПР, 
пренос права се врши на основу овог Плана поделе и Деобног биланса. 
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 Друштво које је настало издвајањем ће у року од 30 дана од дана уписа 
издвајања уз оснивање у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре 
обавестити о издвајању уз оснивање сва лица са којима је Друштво преносилац било у 
правном односу, са тачним навођењем података о томе која су права и обавезе прешле 
на њега уз прецизно упућивање о садржини и вредности пренетих права. 
 
 

Дан обрачуна статусне промене 
 

Члан 6. 

 
Почев од регистрације примењне трансакције Друштва преносиоца сматрају се у 

рачуноводствене сврхе трансакцијама обављеним у име Друштва којe настајe 
издвајањем. 

 
Даном регистрације статусне промене издвајања уз оснивање, део капитала, 

имовине и обавеза Друштва преносиоца који су предмет преноса, утврђени деобним 
билансом и овим Планом поделе, прелазе на Друштво стицаоца, у складу са Планом 
поделе.  

 
Ако је упис промене у јавне регистре неопходан за стицање права и обавеза, према 

трећим лицима промена производи правно дејство након уписа у одговарајући регистар. 
Основ за упис промене је План поделе и решење Агенције за привредне регистре о 
извршеној статусној промени издвајања уз оснивање. 
 

Пословне промене које се односе на капитал, имовину и обавезе који су предмет 
преноса са Друштва преносиоца на Друштво стицаоца ће, почев од дана обрачуна – 
године, до дана уписа статусне промене и регистрације Друштва стицаоца у АПР-у, 
пословне промене у вези са предметом  преноса ће се посебно – издвојено евидентирати 
у пословним књигама и финансијским – рачуноводственим евиденцијама Друштва 
преносиоца, а након уписа у АПР, пренеће се из евиденција Друштва преносиоца и биће 
евидентирани у евиденцијама Друштва стицаоца. 

 
 

Правне последице статусне промене 
 

Члан 7. 

Правне последице статусне промене наступају даном регистрације статусне 
промене у складу са Законом о регистрацији: 

 

 део основног капитала, имовине и обавеза Друштва преносиоца из члана 4, 4а 
и члана 5 овог Плана поделе прелази на Друштво које настаје издвајањем у 
складу са овим Планом поделе; 

 друштво које настаје издвајањем солидарно је одговорно са Друштвом 
преносиоцем за његове обавезе које нису пренете на њега, само до износа 
разлике вредности имовине Друштва дељеника која му је пренета и обавеза  
Друштва дељеника које је ово друштво преузело, осим ако са одређеним 
повериоцем не буде другачије уговорено; 
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 спровођењем статусне промене издвајања уз оснивање долази до смањења 
основног капитала Друштва преносиоца за издвојени део основног капитала 
који прелази на Друштво стицаоца; 

 друге последице у складу са законом. 
 

У погледу ствари и права чији је пренос условљен уписом у јавне књиге, пренос 
имовине врши се тим уписом на основу овог Плана поделе. 

 
Друштво преносилац овлашћује Друштво стицаоца да у јавне књиге, на основу овог 

Плана поделе, упише пренета права и обавезе и без даље сагласности и присуства 
Друштва преносиоца. 

 
Права чланова Друштва преносиоца 

 
Члан 8. 

 
Оснивач Друштва преносиоца  остаје  исти са власништвом удела од 100% Милена 

Дамњановић Калајџић. 
 

Права поверилаца Друштва преносиоца 
 

Члан  9. 

Повериоци Друштва преносиоца имају право да захтевају испуњење обавезе коју је 
према њима имало ово Друштво, у складу са Планом поделе, јер се текуће пословање 
Друштва преносиоца  наставља на тај начин што права и обавезе нестале до дана 
регистрације статусне промене остају Друштву преносиоцу, у складу са овим Планом 
поделе и Деобним билансом који је саставни део овог Плана поделе. 
 

У случају падања у доцњу са испуњењем обавезе које је Друштво преносилац 
имало према својим повериоцима, за обавезу за коју је наступила доцња Друштво 
преносилац и Друштва настала издвајањем одговарају солидарно неограничено 
сопственом имовином.   

Права запослених 
 

Члан 10. 

Сви запослени остају у радном односу код Друштва преносиоца и њихова права 
остају непромењена након спровођења статусне промене. 

 
Право на добит чланова Друштва преносиоца 

 
Члан 11. 

Чланови Друштава преносиоца задржавају право на исплату добити коју је 
Друштво преносилац остварило, а која није исплаћена до дана уписа  Друштва стицаоца у 
Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре. 

 
Дан преузимања права и обавеза 

 
Члан 12. 
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Даном регистрације статусне промене издвајања уз оснивање део права и обавеза 
Друштва преносиоца прелази на Друштво стицаоца, у складу са Планом поделе. 
 

С обзиром да се у складу са чланом 5. овог Плана поделе, на Друштво стицаоца 
преносе оснивачки удели у другим привредним друшвима, према трећим лицима стицање 
производи правно дејство даном уписа промене оснивача у Регистар привредних 
субјеката Агенције за привредне регистре. 
 

Основ за упис промене имаоца права је овај План поделе, одлука скупштине 
оснивача о статусној промени издвајања уз оснивање и упис издвајања уз оснивање у 
регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре. 
 

Спровођење Плана поделе 
 

Члан 13. 

Друштво преносилац ће поднети следеће пријаве Регистру привредних субјеката 
Агенције за привредне регистре: 

 

 Пријаву регистрације статусне промене; 

 Пријаву оснивања Друштава која настаје издвајањем; 

 Пријаву смањења основног капитала Друштва преносиоца. 
Попис имовине 

 
Члан 14. 

Друштво преносилац издваја део основног капитала, имовине и обавеза, и преноси 
их на Друштво стицаоца, у складу са одредбама члана 4, 4а, 5 и члана 6 овог Плана 
поделе. 
 

Друштву преносиоцу остају сва права и обавезе осим права и обавеза пренетих на  
Друштво настало издвајањем. 
 

Статусна промена издвајања спроводи се кроз пословне књиге друштава у складу 
са законом. 
 

Текуће обавезе, потраживања и дуговања Друштва преносиоца, настале у периоду 
између дана биланса и дана пререгистрације статусне промене у Регистру привредних 
субјеката Агенције за привредне регистре, биће обухваћене у пословним књигама 
друштва преносиоца. 
 

 
 

Иступање у правном промету и одговорност за обавезе 
Члан 15. 

У правном промету са трећим лицима Друштво стицалац даном регистрације 
статусне промене издвајања уз оснивање иступа у своје име и за свој рачун, ако законом 
није другачије предвиђено. 
 

Након регистрације статусне промене издвајања уз оснивање, Друштво стицалац 
одговара целокупном својом имовином  за обавезе према трећим лицима. 
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Обавештавање поверилаца и дужника 
 

Члан 16. 

Обавештавање свих поверилаца и дужника је учињено у складу са Законом о 
привредним друштвима. 

Ступање на снагу 
 

Члан 17. 

За све што није предвиђено овим планом поделе, примењиваће се одговарајуће 
одредбе Закона о привредним друштвима. 

 
Овај План поделе оверава се у складу са законом којим се уређује овера потписа. 

 
Овај План поделе ступа на снагу даном усвајања одлуке о статусној промени 

издвајања уз оснивање скупштине Друштва преносиоца. 
 

Члан 18. 
Трошкови статусне промене сноси Друштво преносилац. 
 
План поделе је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих је 1 (један) намењен 
регистру привредних субјеката, 1 (један) органу овере, а по 2 (два) Друштвима који 
учествују у статусној промени. 

Члан 19. 
Несагласни чланови 

Несагласних чланова друштва нема обзиром да постоји само један члан-једночламо 
друштво, који се сагласио да се спроведе статусна промена издвајања уз оснивање једног 
новог друштва на које ће пренети део своје имовине и обавеза 
  

Члан 20. 
Саставни део Плана поделе чине: 
 

- Одлука којом се констатује да се неће сачињавати извештаји наведени у 
члану 2 став 1 тачка 1 овог Плана поделе (прилог број 1), 

- Предлог одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштва 
преносиоца (прилог број 2) 

- Предлог оснивачог акта Друштва стицаоца који настаје издвајањем уз 
оснивање (прилог број 3), 

- Деобни биланс (прилог број 4), 
- Изјава да сви запослени у Друштву преносиоцу настављају свој радни однос 

у том друштву, те се из тог разлога неће сачињавати списак запослених који 
радни однос настављају код Друштва стицаоца  (прилог број 5). 

Директор Милена Дамњановић Калајџић 
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