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                                                                                                                           -Нацрт-  
                                                                                                                    
На основу члана 489. и 492. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС 
бр.36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), директор PREDUZEĆA ZA 
PROMET ROBE I PRUŽANJE USLUGA BEOTIM DOO, BEOGRAD (ČUKARICA), 
улица Радних акција 55/15,  дана 21.10.2019. године доноси  
 
 

ПЛАН   ИЗДВАЈАЊА УЗ ОСНИВАЊЕ 
 

I. 
Констатује се  да је у регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре 
регистровано привредно друштво PREDUZEĆE ZA PROMET ROBE I PRUŽANJE 
USLUGA BEOTIM DOO, BEOGRAD (ČUKARICA), улица Радних акција 55/15, 
матични број 06982409, ПИБ  101833424 (у даљем тексту: Друштво преносилац). 
 
Члан Друштва преносиоца je:  
 

 Гордана Илић, из Београда, Сремчица, улица Београдска број 229 ЈМБГ 
1310960715112, са новчаним улогом вредности 301.869,48 динара (30.11.2004.), 
уписаним и уплаћеним и неновчаним улогом вредности 10.224,50 динара 
(30.11.2006)-у стварима, укупно  312.093,98 динара - један удео од 100% у 
укупном основном капиталу друштва. 

 
Овим планом уређују се сва питања  спровођења статусне промене издвајања уз 
оснивање, као врсте поделе, привредног друштва  BEOTIM DOO, BEOGRAD , на начин 
и под условима како даље следи.  

 
II. 

 
Учесник статусне промене издвајања уз оснивање је PREDUZEĆE ZA PROMET ROBE 
I PRUŽANJE USLUGA BEOTIM DOO, BEOGRAD (ČUKARICA), улица Радних акција 
55/15, матични број 06982409, као Друштво преносилац, које преноси део своје 
имовине, обавеза и капитала на привредно друштво које се оснива овом статусном 
променом под пословним именом: PREDUZEĆE ZA PROMET ROBE I PRUŽANJE 
USLUGA Beotim  HORECA d.o.o. BEOGRAD (ČUKARICA), са седиштем у Београду, 
улица Радних акција 55/15, (у даљем тексту: Друштво стицалац).  Део имовине  које 
Друштво преносилац преноси на новоосновано друштво са ограниченом одговорношћу 
је приказан у овом плану. 
 
Циљ ове статусне промене је оснивање новог привредног друштва од дела имовине 
Друштва преносиоца, са циљем ефикаснијег наступа на тржишту добара и услуга. 
Друштво преносилац, наставља и даље да постоји и послује у својој делатности. На овај  
начин се стварају предуслови за повољнији наступ на тржишту добара и услуга у 
правном промету и Друштва Преносиоца и Друштва Стицаоца. 
 
Статусна промена издвајања уз оснивање се врши под условима утврђеним законом и 
овим планом. 
 
Ова статусна промена није супротна закону којим се уређује заштита конкуренције. 
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III. 
 

Члан Друштва преносиоца BEOTIM DOO, BEOGRAD је донела одлуку да се у 
спровођењу ове статусне промене не сачињава финансијски извештај  са деобним 
билансом (извештај из члана 490. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима), ни 
извештај ревизора о извршеној ревизији статусне промене (из члана 490. став 1. тачка 3. 
Закона о привредним друштвима), нити посебан извештај директора о статусној 
промени ( из члана 490. став 1. тачка  4.  Закона о привредним друштвима). 
 
Директор Друштва преносиоца BEOTIM DOO, BEOGRAD даје изјаву да се извештаји 
из претходног става овог члана не сачињавају. 
 

IV. 
 

Правне последице статусне промене по овом плану  су следеће: 
 

- Део имовине  Друштва преносиоца прелази на новоосновано привредно друштво 
(Друштво стицаоца) у складу са овим Планом издвајања уз оснивање у вредности 
од 147.833.709,83 РСД;  

- Друштву стицаоцу се преносе обавезе у вредности од  22.163.069,78 РСД;  
- Друштво преносилац, по овом плану BEOTIM DOO, BEOGRAD, улица Радних акција 

55/15, матични број 06982409, наставља да постоји са постојећим органима и 
уписаним статусним обележјима; 

- Основни капитал Друштва преносиоца BEOTIM DOO, BEOGRAD се смањује за 
износ од 1.000,00 РСД,  колико износи основни капитал који се преноси Друштву 
стицаоцу, а према овом плану;  

- Друштву стицаоцу се преноси и нераспоређена добит Друштва преносиоца из 
ранијих година у износу од  125.669.640,05 РСД ; 

- Списак запослених Друштва преносиоца који заснивају радни однос код Друштва 
стицаоца саставни је део овог Плана. 

 
Укупна вредност основног капитала Друштва преносиоца BEOTIM DOO, BEOGRAD  
која сада износи 312.093,98 РСД, у овој статусној промени смањује се за износ од 
1.000,00 РСД, новчаног капитала, уписаног и уплаћеног, тако да укупна вредност 
основног капитала након смањења износи: 311.093,98 РСД, од чега је новчани капитал 
уписан и уплаћен 300.869,48 РСД и неновчани капитал уписан и унет 10.224,50 РСД. 
 
Члан Друштва преносиоца BEOTIM DOO, BEOGRAD после статусне промене и смањења 
основног капитала са износoм свога  улога и величином удела је: 

 
 Гордана Илић, из Београда, Сремчица, улица Београдска број 229 ЈМБГ 

1310960715112, са новчаним улогом вредности 300.869,48 РСД (30.11.2004.), 
уписаним и уплаћеним и неновчаним улогом, уписаним и унетим вредности 
10.224,50 РСД (30.11.2006)-у стварима, укупно 311.093,98 РСД - један удео од 
100% у укупном основном капиталу друштва. 
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V. 
 
Датум од кога се трансакције Друштва преносиоца са имовином, обавезама и 
капиталом који се преносе Друштву стицаоцу у рачуноводствене сврхе сматрају   
трансакцијама обављеним у име Друштва стицаоца је датум регистрације оснивања 
новооснованог друштва и уписа статусне промене у регистар Агенције за привредне 
регистре. 
 

VI. 
 
Вредност дела имовине, која се овом статусном променом преноси на Друштво 
стицаоца (друштво које се оснива) износи 147.833.709,83 РСД на дан 31.07.2019. 
године. 
  
Имовинa из става 1. овог члана ближе је описана у наредној табели: 
  
 

Основни 
рачун 

Назив Износ у РСД 

   

 ИМОВИНА  

04011 Учешће у капиталу зависних правних лица у уделима – у иностранству 929.986,50 

13201 Роба у складишту – магацин 11-12 63.679.969,58 

13202 Роба у складишту – магацин 32  6.269.838,83 

20110 Потраживања од купаца – зависних правних лица у иностранству 10.663.516,98 

2040 Потраживања од купаца у земљи 22.517.163,00 

20931 Исправка вредности потраживања од купаца у земљи -545.079,12 

2051 Потраживања од купаца у иностранству за робу 5.692.418,07 

2095 Исправка вредности великих потраживања од купаца у иностранству -521.160,01 

21811 Потраживања из специфичних послова од зависних правних лица 283.624,00 

23011 Краткорочни кредити и зајмови – зависна правна лица у иностранству 20.088.782,00 

241 Текући рачун 7.000.000,00 

244 Девизни рачун (UniCredit Banka – 100.000 EUR) 11.774.650,00 

 
УКУПНО ИМОВИНА 147.833.709,83 

 
 
 
Укупна вредност обавеза које се у статусној промени преносе на Друштво стицаоца 
износе 22.163.069,78 РСД и ближе су описане у наредној табели: 
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Основни 
рачун 

Назив Износ у РСД 

   

 ОБАВЕЗЕ  

4001 
 
Резервисања за трошкове по основу гаранција за продату робу (опрему) 9.856.905,00 

 
4321 

 
Добављачи – зависна правна лица у иностранству 628.829,44 

 
43500 

 
Добављачи у земљи за обртна средства 5.919.689,28 

 
43600 

 
Добављачи у иностранству за обртна средства 5.757.646,06 

 

 
УКУПНО ОБАВЕЗЕ 22.163.069,78 

 
Друштву стицаоцу се врши пренос основног капитала у новчаном облику у износу од   
1.000,00 РСД,  као и нераспоређена добит ранијих година која износи 125.669.640,05 
РСД: 
 
 

Основни 
рачун 

Назив Износ у РСД 

   

 КАПИТАЛ  

3010 Удели друштва са ограниченом одговорношћу 1.000,00 
 

3401 
 
Нераспоређена добит ранијих година 125.669.640,05 

 
 УКУПНО КАПИТАЛ 125.670.640,05 

 
У делу имовине која се преноси на конту 04011- Учешће у капиталу зависних правних лица 
у уделима – у иностранству, књиговодствене вредности 929.986,50 РСД, Друштво 
преносилац преноси у овој статусној промени Друштву стицаоцу  један свој удео од 
100% регистроване вредности 7.500 ЕУР, који поседује у  друштву SLOTIM GROUP, 
trgovina na debelo d.o.o. са седиштем у Љубљани, улица Војкова цеста број 91, 
Република Словенија, матични број 7232993000, порески број SI 95689028, 
регистровано у Словенском пословном регистру и судском регистру и објављено у 
складу са Законом о судском регистру Републике Словеније. 
 
Пренос целокупног удела, вредности 7.500 ЕУР у друштву SLOTIM GROUP, trgovina 
na debelo d.o.o. са седиштем у Љубљани, улица Војкова цеста број 91, Република 
Словенија, матични број 7232993000, порески број SI 95689028, регистровано у 
Словенском пословном регистру и судском регистру, из претходног става овог члана, 
извршиће се након регистрације статусне промене издвајања уз оснивање и 
регистрације оснивања Друштва стицаоца PREDUZEĆE ZA PROMET ROBE I PRUŽANJE 
USLUGA Beotim HORECA d.o.o. BEOGRAD (ČUKARICA), са седиштем у Београду, улица 
Радних акција 55/15, на кога се преноси удео, у свему према важећим прописима 
Републике Словеније и уз прилагање документације неопходне за промену власника 
удела у друштву SLOTIM GROUP, trgovina na debelo d.o.o. са седиштем у Љубљани-
Република Словенија. 
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У делу имовине која се преноси на Друштво стицаоца, на конту 20110- Потраживања 
од купаца – зависних правних лица у иностранству, SLOTIM GROUP, trgovina na debelo 
d.o.o. са седиштем у Љубљани, улица Војкова цеста број 91, Република Словенија, 
матични број 7232993000, порески број SI 95689028, књиговодствене вредности  
10.663.516,98 РСД што чини противвредност по средњем курсу НБС на дан 31.07.2019. 
године, износа од 90.563,35 ЕУР. 
 
Такође, Друштво преносилац преноси на Друштво стицаоца сва права из два уговора о 
зајму закључених између Друштва преносиоца, као зајмодавца и SLOTIM GROUP, 
trgovina na debelo d.o.o. са седиштем у Љубљани, улица Војкова цеста број 91, 
Република Словенија, матични број 7232993000, порески број SI 95689028, као 
зајмопримца, односно зависним правним лицем регистрованом у иностранству и то: 
 

1. Уговор о зајму новца од 03.04.2017. године на износ зајма од 70.000 ЕУР са 
роком враћања од годину дана, извештај о кредитном одобрењу, образац КО-2, 
број 604583, од 06.04.2017. године, износ кредитног одобрења 70.000 ЕУР, 
средства пренесена дана 10.04.2017. године-извод MT940 UniCredit Bank од 
10.04.2017. године; Анексом овог уговора о зајму од 03.08.2018. године рок 
враћања зајма је промењен и уговорен на 31.12.2020. године-извештај о 
кредитном одобрењу, образац КО-5, број  607583 од 03.08.2018. године-период 
трајања. 

2. Уговор о зајму новца од 13.02.2019. године на износ зајма од 100.000 ЕУР са 
роком враћања од две године, извештај о кредитном одобрењу, образац КО-2, 
број 607855, од 20.02.2019. године, износ кредитног одобрења 100.000 ЕУР, 
средства пренесена 22.02.2019. године по налогу-међународни платни промет 
UniCredit Bank од 22.02.2019. године. 

 
С обзиром да су предметни уговори о зајму и наведене трансакције пријављене 
Народној  банци Србије, на основу овог плана и остале неопходне документације 
извршиће се промена повериоца у Народној банци Србије, тако што ће поверилац бити 
Друштво стицалац. 
 
Роба која је предмет преноса као део имовине у овој статусној промени не подлеже 
обавези обрачунавања и плаћања пореза на додату вредност по члану 6. став 1 тачка 1. 
Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 
61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015, 
83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 30/2018 и 72/2019). 
 
Непокретности нису предмет преноса имовине у овој статусној промени. 
 
На Друштво стицаоца имовина и капитал из Друштва преносиоца прелазе даном на 
који гласи решење Агенције за привредне регистре о извршеној регистрацији статусне 
промене и регистрације оснивања Друштва стицаоца. Након регистрације статусне 
промене и регистрације оснивања Друштва стицаоца учесници статусне промене ће у 
својим пословним књигама извршити књижење одговарајућих промена, издавањем 
одговарајућих налога за пренос и књижења. 
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VII. 
 
Сразмера у складу са којом се врши  замена удела  у Друштву преносиоцу за уделе у 
Друштву стицаоцу утврђује се на тај начин да члан Друштва преносиоца Гордана Илић, 
постаје члан новог друштва, Друштва стицаоца Beotim HORECA d.o.o. Beograd, које 
настаје статусном променом издвајања  уз оснивање и стиче удео у истој сразмери као 
што има удео у Друштву преносиоцу односно:  
 

 Гордана Илић, из Београда, Сремчица, улица Београдска број 229 ЈМБГ 
1310960715112, један удео од 100% у укупном основном капиталу Друштва 
стицаоца, укупне вредности 1.000,00 РСД, новчани капитал уписан и уплаћен. 

 
Посебно новчано плаћање за стицање удела не постоји. 
 
Удео у Друштву стицаоцу преузима се на основу овог плана и оснивачког акта 
Друштва стицаоца и то  даном регистрације  власништва над уделом у складу са чланом 
143. Закона о привредним друштвима. 
 
Датум од кога удео даје право на учешће у добити Друштва стицаоца је дан кога својом 
одлуком одреди Скупштина Друштва стицаоца, као дана стицања права на учешће у 
добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва у складу са чланом 200. 
став 1. тачка 6. Закона о привредним друштвима. 
 
Члан Друштва преносиоца нема посебна права  у Друштву стицаоцу, осим права по 
основу удела из члана 152. Закона о привредним друштвима и то: 
 

1) право гласа у скупштини; 
2) право на учешће у добити друштва; 
3) право на учешће у ликвидационом остатку; 
4) право на информисање; 
5) право на приступ актима и документима друштва; 
6) друга права која даје закон. 

 
VIII. 

 
Овај нацрт плана учесник статусне промене објављује  у складу са чланом 495. став 1. 
Закона о привредним друштвима на својој интернет страници  најкасније на 60 дана пре 
одржавања седнице Скупштине чланова Друштва преносиоца, као учесника у статусној 
промени на којој се доноси одлука о статусној промени.  
 
Овај нацрт плана се доставља  регистру привредних субјеката Агенције за привредне 
регистре ради објављивања на интернет страници тог регистра, најкасније на 60 дана 
пре одржавања седнице Скупштина чланова Друштва преносиоца на којој се доноси 
одлука о статусној промени.  
 
Уз нацрт плана објављује се и обавештење члановима Друштва преносиоца о времену и 
месту где може извршити увид у следећа документа: нацрт плана издвајања уз 
оснивање, предлог одлуке о статусној промени Друштва преносиоца, предлог одлуке о 
смањењу основног капитала Друштва преносиоца, предлог одлуке о изменама и 
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допунама оснивачког акта Друштва преносиоца и предлог оснивачког акта привредног 
друштва које се оснива овом статусном променом. 
 
Објављивањем нацрта плана друштва на интернет страници регистра привредних 
субјеката сматра се да су повериоци друштва обавештени о статусној промени. 
 
Регистрационе пријаве статусне промене и оснивања привредног друштва које настаје 
статусном променом поднеће се у року од осам дана од дана доношења одлуке о 
статусној промени и овере потписа на овом плану. 
 
Друштво преносилац, на дан објаве нацрта  плана, на начин из става 1 овог члана, 
дужно је да познате повериоце, чија потраживања износе најмање 2.000.000,00 динара у 
противвредности било које валуте по средњем курсу Народне банке Србије, писаним 
путем обавести  о спровођењу статусне промене, најкасније на 30 дана пре одржавања 
седнице Скупштине на којој се доноси одлука о статусној промени.  
 
Законски заступник Душтва преносиоца, даје писану изјаву да је обавеза упућивања 
обавештења повериоцима из претходног става овог члана извршена, односно да 
Друштво преносилац оваквих поверилаца нема. 
 

IX. 
 

Овај план уз осталу  неопходну документацију представља основ за упис статусне 
промене издвајања уз оснивање и оснивање привредног друштва које настаје овом 
статусном променом. 

X. 
 

Овај план ступа на снагу даном одобравања на седници Скупштине Друштва 
преносиоца. Потпис на овом плану се оверава у складу са прописима о овери потписа. 
 
 
                                                                                                 ДРУШТВО ПРЕНОСИЛАЦ 

                                                                                                 BEOTIM DOO                                                        
                                                                                            директор 

                                                                                               Гордана Илић                                               
                                              

                                                                                                 ____________________ 
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На основу члана 495. став 3. и члана 496. Закона о привредним друштвима (Службени гласник 
РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) учесник у статусној промени 
издвајања уз оснивање PREDUZEĆE ZA PROMET ROBE I PRUŽANJE USLUGA BEOTIM DOO, 
BEOGRAD (ČUKARICA), улица Радних акција 55/15, матични број 06982409, обављује следеће 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 
Обавештава се члан друштва PREDUZEĆE ZA PROMET ROBE I PRUŽANJE USLUGA BEOTIM 
DOO, BEOGRAD (ČUKARICA), улица Радних акција 55/15, матични број 06982409  да се увид у 
акта и документа која су сачињена ради припреме статусне промене издвајања  уз оснивање, 
може извршити сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова у пословним просторијама 
седишта друштва у Београду, улица Радних акција 55/15-канцеларија директора. 
 
Члан друштва учесника статусне промене издвајања уз оснивање има право увида у следећа 
акта и документа: 
 

- нацрт Плана издвајања уз оснивање од 21.10.2019 године,  
- предлог одлуке о статусној промени Друштва преносиоца, 
-  предлог одлуке о смањењу основног  капитала Друштва преносиоца, 
- предлог оснивачког акта новог друштва и 
- предлог одлуке о изменама оснивачког акта Друштва преносиоца. 
 

Финансијски извештај Друштва преносиоца са деобним билансом, извештај ревизора и 
извештај директора о  статусној промени се не састављају. 
 
Ово обавештење се објављује  на интернет страници регистра привредних субјеката. 


