На основу чл.489.-514. 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), директор
привредног друштва DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOCUS ČAČAK, са седиштем у Чачку, ул.
Милоша Ћосића бр. 8, матични број: 17342401, ПИБ: 100899125,
ИВАН РАДОЈЕВИЋ из Чачка, ул.Милоша Ћосића бр.8, ЈМБГ: 2408966782818, дана
04.11.2022. године припрема и усваја следећи:

НАЦРТ ПЛАНА ПОДЕЛЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE DOCUS ČAČAK
Опште одредбе
Привредно друштво-Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
usluge DOCUS Čačak, са седиштем у Чачку, ул.Милоша Ћосића бр.8, матични број: 17342401,
пиб: 100899125 (у даљем тексту: Друштво преносилац ), основано је дана 07.08.2001.године,
као једночлано друштво са ограниченом одговорношћу, чији је оснивач и члан Иван
Радојевић из Чачка, ул.Милоша Ћосића бр.8, јмбг: 2408966782818.
Директор Друштва и лице овлашћено за заступање друштва у унутрашњем и
спољнотрговинском пословању је Иван Радојевић, са неограниченим овлашћењима.
Регистрована претежна делатност Друштва преносиоца је
програмирање.

62.01-Рачунарско

Укупан уписан и уплаћен основни капитал Друштва износи 346.986,17 РСД, на дан
11.03.2002.године, што чини 100 % удела оснивача у Друштву.
Директор Друштва је у складу са одредбама Закона о привредним друштвима
саставио Нацрт Плана поделе ( у даљем тексту: План поделе ), који ће у складу са Законом
бити поднет Агенцији за привредне регистре, ради објављивања.
Предмет Плана поделе
Члан 1.
Овим Планом поделе, сагласно члану 489 став 1 тачка 1 Закона о привредним
друштвима, спроводи се статусна промена издвајања уз оснивање и уређују се правила на
основу којих ће се спровести статусна промена, односно оснивање једног новог друштва (у
даљем тексту: Друштво настало издвајањем – Друштво стицалац), при чему ће члан и
директор Друштва преносиоца, Иван Радојевић, након спроведене статусне промене бити
једини члан са 100% удела у основном капиталу Друштва стицаоца, као и директор у
Друштву стицаоцу.

Друштво преносилац на основу статусне промене ( издвајање уз оснивање ) на
новоосновано друштво са ограниченом одговорношћу преноси део основног капитала, као и
имовину друштва преносиоца, а у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и
одредбама Плана поделе, уз смањење основног капитала Друштва преносиоца и уз
настављање постојања Друштва преносиоца.
.
Издвајањем уз оснивање, оснива се једно ново друштво са ограниченом одговорношћу
чије пословно име гласи:


DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRUŽANJE USLUGA
SYNAPSE TECH BEOGRAD

Друштвo које настаје издвајањем оснива се као друштво са ограниченом
одговорношћу, са једнодомним системом управљања, чији је једини члан и директор:

 ИВАН РАДОЈЕВИЋ из Чачка, ул.Милоша Ћосића бр.8, јмбг: 2408966782818, са
уделом 100% у основном капиталу Друштва.
Седиште Друштва стицаоца је: Београд, ул.Булевар Арсенија Чарнојевића 99А/6.
У складу са одредбама Закона о класификацији делатности, као и одредбама Уредбе о
класификацији делатности, претежна делатност новооснованог привредног друштва је
делатност уписана под ознаком:
63.12 Веб портали
Претежна делатност обухвата:
-рад на веб сајтовима који користе претраживаче за генерисање и одржавање
екстензивних база података интернет адреса и садржаја у лако претраживом облику,
-рад на другим веб сајтовима који делују као портали на интернету, као што су
медијски сајтови који обезбеђују периодично ажуриране садржаје.
Сагласно чл.4 Закона о привредним друштвима, новоосновано привредно друштво
може обављати и све друге делатности, укључујући и спољнотрговинску делатност, у оквиру
регистрованих делатности, уколико за то испуњава услове предвиђене законом, као и све
остале делатности за које је потребна изричита сагласност надлежног органа, а уз претходно
прибављену сагласност тог органа.
Остали подаци Друштва стицаоца који су предмет регистрације садржани су у Одлуци
о оснивању Друштва стицаоца, која се прилаже Плану поделе и чини његов саставни део као
прилог бр. 3.
Уводне одредбе
Члан 2.
Директор и заступник Друштва преносиоца констатује да су испуњене следеће
законом предвиђене претпоставке за спровођење статусне промене-издвајање уз оснивање:

 члан Друштва преносиоца је сагласан да се у поступку спровођења статусне промене
не сачињавају следећа акта: финансијски извештаји са мишљењем ревизора за потребе





ове статусне промене, извештај ревизора о извршеној ревизији статусне промене и
писани извештај директора о статусној промени;
сви запослени у Друштву преносиоцу настављају радни однос у том друштву, те се из
тог разлога неће сачињавати списак запослених који радни однос настављају код
Друштва стицаоца;
члан Друштва преносиоца постаје члан Друштва стицаоца које настаје статусном
променом-издвајањем уз оснивање, са истим односом удела који има и у Друштву
преносиоцу;
повериоци Друштва преносиоца су лично обавештени о статусној промени у складу са
Законом о привредним друштвима;

Саставни део Плана поделе чине следећи акти и документа:
 Одлука оснивача 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 статусном променом
издвајањем уз оснивање (прилог број 3),
 Деобни биланс (прилог број 4).
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.
Директор Друштва преносиоца утврђује и констатује да је овај нацрт Плана поделе
објављен на интернет страници Друштва преносиоца дана 04.11.2022.године, као и да је
истог дана достављен Агенцији за привредне регистре ради објављивања на интернет
страници тог регистра.
Циљ и услови издвајања уз оснивање
Члан 3.
Циљ статусне промене издвајање уз оснивање јесте остваривање предуслова за брже,
боље и ефикасније пословање оба привредна друштва, уз пренос дела основног капитала и
имовине Друштва преносиоца на ново привредно друштво-Друштво стицаоца, како би у
Друштву преносиоцу након статусне промене остала само имовина, запослени и права која су
у вези са делатношћу тог друштва, с обзиром да ће Друштву стицаоцу пренета имовина
служити за обављање његове претежне делатности, а што ће довести до повећања квалитета
рада оба привредна субјекта.
Основни капитал Друштва и паритет Плана поделе
Члан 4.
Укупан основни капитал Друштва преносиоца је новчани и износи 346.986,17 РСД
динара, уписан и уплаћен на дан 11.03.2002.године.
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 висини од 46.986,17 РСД издваја и преноси у Друштво стицаоца које настаје
издвајањем.
Основни капитал Друштва преносиоца, након смањења капитала и спровођења
статусне промене издвајања уз оснивање износи 300.000,00 РСД, уписан и уплаћен на дан
11.03.2002.године.
Основни капитал Друштва стицаоца, након спровођења статусне промене издвајања уз
оснивање износи:
-46.986,17 РСД (четрдесетшестхиљададеветстотинаосамдесетшестдинараседамнаестпара ) и
то: уписан новчани капитал: 46.986,17 РСД и у плаћен новчани капитал: 46.986,17 РСД.
Основни капитал Друштва преносиоца сматра се смањеним даном регистрације
смањења основног капитала у складу са законом о регистрацији.
Опис имовине Друштва преносиоца и начин преноса
на Друштво стицаоца
Члан 5.
Друштво преносилац преноси на Друштво стицаоца DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA PRUŽANJE USLUGA SYNAPSE TECH BEOGRAD, непокретну
имовину у укупној вредности од 13.264.254,94 РСД.
Друштво преносилац на Друштво стицаоца издваја и преноси имовину, односно
основна средства и то:
-право својине на следећим непокретностима:
1. Пословни простор за који није утврђена делатност-део у подруму 133,78 м2 и
део у приземљу 155,52 м2, број посебног дела 1, корисне површине 249 м2, који се налази у
Чачку, Улица Кнеза Васе Поповића 10, у стамбеној згради за колективно становање-број
објекта 1, изграђеној на кп.бр.4273 КО Чачак, обим удела 1/1, уписан у лист непокретности
бр.487 КО Чачак, укупне књиговодствене вредности 3.320.000,00 динара;
2. Катастарска парцела кп.бр.3513 КО Чачак, укупне површине 603 м2, обим удела
181/603,
-Породична стамбена зграда, број објекта 1, спратности По+Пр+2Сп, површине 186
м2, корисне површине 536 м2, која се налази у Чачку, у улици Милоша Ћосића бр.8, на
кп.бр.3513 КО Чачак, обим удела 3/5,
-Гаража, број посебног дела 1, корисне површине 13 м2, евид.број: 1, који се налази
у Чачку, Улица Милоша Ћосића, у породичној стамбеној згради-број објекта 1, изграђеној на
кп.бр.3513 КО Чачак, обим удела 3/5,
-Гаража, број посебног дела 2, корисне површине 13 м2, евид.број: 2, који се налази
у Чачку, Улица Милоша Ћосића, у породичној стамбеној згради-број објекта 1, изграђеној на
кп.бр.3513 КО Чачак, обим удела 3/5,
-Гаража, број посебног дела 3, корисне површине 13 м2, евид.број: 3, који се налази
у Чачку, Улица Милоша Ћосића, у породичној стамбеној згради-број објекта 1, изграђеној на

кп.бр.3513 КО Чачак, обим удела 3/5,
-Гаража, број посебног дела 4, корисне површине 13 м2, евид.број: 4, који се налази
у Чачку, Улица Милоша Ћосића, у породичној стамбеној згради-број објекта 1, изграђеној на
кп.бр.3513 КО Чачак, обим удела 3/5,
-Пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1, корисне
површине 28 м2, евид.број: 5, који се налази у Чачку, Улица Милоша Ћосића, у породичној
стамбеној згради-број објекта 1, изграђеној на кп.бр.3513 КО Чачак, обим удела 3/5,
-Пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 2, корисне
површине 87 м2, евид.број: 6, који се налази у Чачку, Улица Милоша Ћосића, у породичној
стамбеној згради-број објекта 1, изграђеној на кп.бр.3513 КО Чачак, обим удела 3/5,
-Стан, број посебног дела 1, корисне површине 80 м2, евид.број: 7, који се налази у
Чачку, Улица Милоша Ћосића, у породичној стамбеној згради-број објекта 1, изграђеној на
кп.бр.3513 КО Чачак, обим удела 3/5,
-Стан, број посебног дела 2, корисне површине 49 м2, евид.број: 8, који се налази у
Чачку, Улица Милоша Ћосића, у породичној стамбеној згради-број објекта 1, изграђеној на
кп.бр.3513 КО Чачак, обим удела 3/5,
-Стан, број посебног дела 3, корисне површине 80 м2, евид.број: 9, који се налази у
Чачку, Улица Милоша Ћосића, у породичној стамбеној згради-број објекта 1, изграђеној на
кп.бр.3513 КО Чачак, обим удела 3/5,
-Стан, број посебног дела 4, корисне површине 49 м2, евид.број: 10,који се налази у
Чачку, Улица Милоша Ћосића, у породичној стамбеној згради-број објекта 1, изграђеној на
кп.бр.3513 КО Чачак, обим удела 3/5,
сви уписани у лист непокретности бр.2885 КО Чачак, а укупне књиговодствене
вредности 6.921.833,78 динара;
3. права и обавезе по основу Уговора о купопродаји непокретности-пословног
простора у изградњи Ов.бр.7543/06 овереног пред Петим Општинским судом у Београду
дана 03.04.2006.године, који пословни простор се налази у Београду, у улици Булевар
Арсенија Чарнојевића 99А/6, на кп.бр.2244 КО Нови Београд, површине 35,74 м2, укупне
књиговодствене вредности 2.768.153,34 динара,
4. права и обавезе по основу Уговора о купопродаји непокретности-гаражног
места у изградњи овереног пред Четвртим Општинским судом у Београду дана
13.09.2007.године, које гаражно место се налази у Београду, у улици Булевар Арсенија
Чарнојевића 99А/6, на кп.бр.2244 КО Нови Београд, површине 8,64 м2, укупне
књиговодствене вредности 254.267,82 динара.
Друштво преносилац даје свој безуслован пристанак и сагласан је да се
Друштво стицалац на основу Плана поделе и решења Агенције за привредне регистре о
спроведеној статусној промени издвајања уз оснивање, може одмах уписати у јавне
књиге РГЗ-Служба за катастар непокретности Чачак као носилац права својине на
непокретној имовини описаној у тачки 1 и 2 овог члана, у припадајућем обиму удела, а
све без његовог даљег присуства или изричите, накнадне сагласности пред надлежним
органима (Clausula intabulandi).
Такође, Друштво преносилац даје свој безуслован пристанак и сагласан је да се
Друштво стицалац на основу Плана поделе и решења Агенције за привредне регистре о
спроведеној статусној промени издвајања уз оснивање, може уписати у јавне књиге РГЗСлужба за катастар непокретности Нови Београд као носилац права својине на непокретној
имовини описаној у тачки 3 и 4 овог члана, у обиму удела 1/1, чим се за то стекну законом
прописани услови, а све без његовог даљег присуства или изричите, накнадне сагласности
пред надлежним органима (Clausula intabulandi).
На основу Плана поделе, наведено издвајање се има спровести кроз пословне књиге

оба привредна друштва и то кроз завршни годишњи рачун Друштва преносиоца и почетни
биланс Друштва стицаоца, односно осталу књиговодствену документацију.
Текуће обавезе, потраживања и дуговања Друштва преносиоца, која се не преносе
овом статусном променом, настале до дана регистрације статусне промене у АПР, остају
Друштву преносиоцу.
Друштво које је настало статусном променом издвајањем уз оснивање 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
прешла на њега уз прецизно упућивање о садржини и вредности пренетих права.
Детаљан преглед вредности имовине која се статусном променом преноси са Друштва
преносиоца на Друштво стицаоца биће исказан у Деобном билансу, као прилогу број 4, који
чини саставни део Плана поделе.
Дан обрачуна статусне промене
Члан 6.
Даном регистрације статусне промене издвајања уз оснивање, део капитала и имовине
Друштва преносиоца који су предмет преноса, утврђени деобним билансом и 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 имовину која је предмет реноса са Друштва
преносиоца на Друштво стицаоца 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, временски тренутак преузимања права и обавеза и
замена удела
Члан 7.
Правне последице статусне промене наступају даном регистрације статусне промене у
складу са Законом о регистрацији:
непокретна имовина Друштва преносиоца побројана у чл.5 овог Плана поделе
прелази на Друштво које настаје издвајањем у складу са овим Планом;
члан Друштва преносиоца постајe и члан Друштва које настаје издвајањем, у складу
са овим Планом поделе;
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.
Даном регистрације статусне промене издвајање уз оснивање део права Друштва

преносиоца прелази на Друштво стицаоца издвајањем и преносом, у складу са Планом
поделе.
Друштво стицалац, права по основу статусне промене, стиче даном свог настанка, али
ако је упис промене у јавне регистре неопходан за стицање права и обавеза, према трећим
лицима стицање производи правно дејство када промена имаоца буде уписана у јавни
регистар. Основ за упис промене имаоца права јесте План поделе и решење АПР о извршеној
статусној промени издавајања уз оснивање.
Даном регистрације статусне промене, трансакције Друштва преносиоца сматрају се,
у рачуноводствене сврхе, трансакцијама обављеним у име Друштва стицаоца.
Друштво преносилац преноси део свог основног капитала уз замену удела члана
Друштва преносиоца за удео у Друштву стицаоцу и за тај износ се смањује основни капитал
Друштва преносиоца, у свему у складу са чл.4 Плана поделе.
Моментом регистрације статусне промене, члан Друштва преносиоца стиче удео у
Друштву стицаоцу, као и право учешћа у добити Друштва стицаоца у складу са оснивачким
актима тог друштва.
Права члана Друштва преносиоца
Члан 8.
Пошто је Иван Радојевић једини члан и оснивач Друштва преносиоца и постаће
једини члан и оснивач Друштва стицаоца са укупним уделом од 100% власништва у оба
друштва, констатује се да услед статусне промене издвајања уз оснивање, нема промена у
уделима.
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
Друштво настало 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 члана Друштва преносиоца

Члан 11.
Члан Друштава преносиоца задржава 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.
Спровођење Плана поделе
Члан 12.
Друштво преносилац ће поднети следеће пријаве Регистру привредних субјеката
Агенције за привредне регистре: пријаву регистрације статусне промене, пријаву Одлуке о
оснивању друштва са ограниченом одговорношћу, пријаву оснивања Друштва које настаје
издвајањем, пријаву смањења основног капитала Друштва преносиоца.
Члан 13.
Друштво преносилац издваја део основног капитала и имовине и преноси их на
Друштво стицаоца, у складу са одредбама овог Плана поделе.
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.
Нераспоређена добит која буде утврђена завршним рачуном Друштва преносиоца,
остаје Друштву преносиоцу.
Судски и други поступци
Члан 14.
Директор Друштва преносиоца и Друштва стицаоца ће обавестити судове и друге
органе пред којима се воде поступци о добрима која су обухваћена Планом поделе да је
дошло до преласка одређених права и обавеза на Друштво стицаоца, а за случај да је та
чињеница од значаја за ток поступка.
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.
Члан Друштва стицаоца не одговара за обавезе Друштва преносиоца.
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 од стране скупштине Друштва преносиоца.
Члан 18.
Трошкове статусне промене сноси Друштво преносилац.
План поделе је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је 1 (један) намењен
регистру привредних субјеката, 1 (један) органу овере, а 2 (два) Друштвима који учествују у
статусној промени.

ДИРЕКТОР
У Чачку, 04.11.2022

__________________________
Иван Радојевић

