Нa oснoву члана 490. став 1. тачка 1) и 491. Зaкoнa o приврeдним друштвимa („Службeни глaсник РС”,
бр. 36/11, 99/11 и 5/15), уговорне стране:
1. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција-Београд“, д.о.о,
Београд Масарикова 1-3, матични број 07005466, ПИБ 100001378 (у даљем тексту: Друштво
стицалац) које заступа Слободанка Крчевинац, в.д. директора
и привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије као друштва преносиоци (у даљем тексту
заједнички названи: Друштва преносиоци)
1. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“, д.о.о, Нови Сад,
Булевар ослобођења 100, матични број 08038139, ПИБ 102040644 (у даљем тексту:
„Електровојводина“), које заступа Богдан Лабан, директор,
2. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“, д.о.о, Краљево,
Димитрија Туцовића број 5, матични број 07152566, ПИБ 101957610 (у даљем тексту:
„Електросрбија“), које заступа Срђан Ђуровић, директор,
3. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“, д.о.о, Ниш, Булевар Зорана
Ђинђића 46а, матични број 20114142, ПИБ 104196932 (у даљем тексту: „Југоисток“), које заступа
Дарко Булатовић, директор,
4. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије енергије „Центар“, д.о.о, Крагујевац, Трг
слободе 7, матични број 20114169, ПИБ 104196924 (у даљем тексту: „Центар“), које заступа Сања
Туцаковић, директор,
сви заједно у даљем тексту означени као уговорне стране,
заједнички и сагласно дана _______________утврдили су
НАЦРТ УГОВОРА
О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА
ЦИЉ И УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ ВРШИ СТАТУСНА ПРОМЕНА
Члан 1.
Предмет овог уговора јесте статусна промена припајања Друштава преносилаца Друштву
стицаоцу тако што Друштва преносиоци преносе своју целокупну имовину и обавезе Друштву стицаоцу
и престају са постојањем без спровођења ликвидације, док Друштво стицалац наставља са постојањем
и наставља да послује са истом претежном делатношћу и седиштем у складу са одредбама овог
уговора и законом, као универзални правни следбеник Друштава преносилаца, с тим што ће се у
поступку статусне промене извршити истовремено и повећање основног капитала, као и промена
пословног имена, тако да ће Друштво стицалац наставити да послује под пословним именом
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о, Београд.
Друштво стицалац и Друштва преносиоци су зависна - контролисана друштава Јавног
предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, са 100% удела
у њиховом основном капиталу.
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Уговорне стране констатују да се Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд, као
једини члан и оснивач Друштва стицаоца и Друштава преносилаца сагласио да се, у складу са чланом
490. ст. 4. и 6. Закона о привредним друштвима, у поступку статусне промене неће сачињавати
финансијски извештаји са мишљењем ревизора и извештај ревизора о ревизији статусне промене из
члана 490. став 1. тачка 2) и 3) Закона о привредним друштвима.
Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују да се поступак статусне промене спроводи у извршењу
Закључка Владе 05 број 023-15149/2014 од 27. новембра 2014. године којим је прихваћен Програм
реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд и којим је Влада, у вршењу
оснивачких права Републике Србије над Јавним предузећем „Електропривреда Србије“, Београд у
складу са Законом о јавним предузећима, утврдила да се у циљу повећања ефикасности у управљању
и пословању, смањења трошкова пословања, повећања економичности и унапређења корпоративног
управљања, поред осталих активности спроведе и статусна промена, у складу са овим уговором, тако
да се организује један правни субјект за обављање делатности дистрибуције електричне енергије и
управљања дистрибутивним системом од постојећих пет зависних – контролисаних друштава.
Програмом реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд из става 1.
овог члана је одређено да се организује један правни субјект који би обављао делатности производње
електричне енергије, производње угља, снабдевања на велико електричном енергијом и снабдевања
електричном енергијом, припајањем постојећих седам зависних друштава за производњу електричне
енергије и производњу угља, Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд, као матичномконтролном друштву, у поступку статусне промене која се спроводи истовремено са овом статусном
променом.
ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ И ВИСИНА ОБАВЕЗА КОЈЕ СЕ СТАТУСНОМ ПРОМЕНОМ ПРЕНОСЕ НА
ДРУШТВО СТИЦАОЦА И ЊИХОВ ОПИС И ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 3.
Вредност имовине и висина обавеза Друштава преносилаца која припајањем прелазе на
Друштво стицаоца утврђује се према подацима из усвојених финансијских извештаја Друштава
преносилаца са стањем на дан 31. децембра 2014. године и то:
а) вредност укупне имовине свих друштава преносилаца износи 262.062.568.хиљада
динара, а по Друштвима преносиоцима износи
у 000 динара
ПОЗИЦИЈА
ПОСЛОВНА ИМОВИНА (АКТИВА)
А. УПИСАНИ, А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ
Б. СТАЛНА ИМОВИНА
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
Г. ОБРТНА ИМОВИНА
I. ЗАЛИХЕ
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

ПД за дистрибуцију
електричне енергије
"ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА"
д.о.о.

ПД за дистрибуцију
електричне енергије
"ЕЛЕКТРОСРБИЈА" д.о.о.

ПД за дистрибуцију
електричне енергије
"ЈУГОИСТОК" д.о.о.

ПД за дистрибуцију
електричне енергије
"ЦЕНТАР" д.о.о.

УКУПНО:

0
68.304.722
367.417
60.270.416
0
7.629.238
37.651
0
11.910.167
1.151.522
5.164.395
0
368.455

0
90.089.879
112.842
86.958.269
0
3.001.545
17.223
0
11.377.291
1.150.087
5.577.630
314.061
963.250

0
41.960.692
109.537
41.844.300
0
1.332
5.523
0
7.958.866
737.964
5.064.694
493
181.636

0
25.776.671
40.892
25.729.507
0
3.016
3.256
0
4.684.280
539.118
2.774.555
0
84.131

226.131.964
630.688
214.802.492
0
10.635.131
63.653
0
35.930.604
3.578.691
18.581.274
314.554
1.597.472

0

0

0

0

0

1.431.574
3.544.187
247.430
2.604
80.214.889
31.280.983

332.620
2.655.723
204.933
178.987
101.467.170
388.202

26.795
1.682.873
259.848
4.563
49.919.558
6.966

21.510
1.128.959
81.395
54.612
30.460.951
9.997

1.812.499
9.011.742
793.606
240.766
262.062.568
31.686.148

2

б) висина укупних обавеза, укључујући и ревалоризационе резерве, добитке и губитке свих
Друштава преносилаца износи 189.409.942 хиљада динара, а по Друштвима преносиоцима износи
у 000 динара
ПОЗИЦИЈА
OБАВЕЗЕ, РЕЗЕРВИСАЊА И РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
(ПАСИВА)
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ
РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД
ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна група
33 осим 330)
VII. НЕРЕАЛИЗИВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД
ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33
осим 330)
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
X. ГУБИТАК
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ
ДАЖБИНЕ
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Ђ. УКУПНО ПРЕУЗЕТА ПАСИВА
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

ПД за дистрибуцију
електричне енергије
"ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА"
д.о.о.

ПД за дистрибуцију
електричне енергије
"ЕЛЕКТРОСРБИЈА" д.о.о.

ПД за дистрибуцију
електричне енергије
"ЈУГОИСТОК" д.о.о.

ПД за дистрибуцију
електричне енергије
"ЦЕНТАР" д.о.о.

УКУПНО:

0

0

0

0

0

36.953.068

54.446.447

27.569.599

18.180.750

137.149.864

0

23.352

26

0

23.378

0
2.412.334
6.029.614
1.336.521
1.202.782
133.739
5.632.295

11.875
7.091.075
0
1.683.080
997.613
685.467
9.092.998

0
1.026.996
8.793.146
2.925.171
746.414
2.178.757
3.505.654

0
5.063
2.163.591
1.251.734
303.284
948.450
2.617.483

11.875
10.535.468
16.986.351
7.196.506
3.250.093
3.946.413
20.848.430

6.391.179
25.492
399.715
2.237.803
311.666
411.525

7.281.922
54.327
167.639
2.532.651
573.755
527.325

11.577.401
752.415
112.709
6.501.544
1.603.879
362.268

5.404.020
377.695
81.754
2.784.863
635.383
179.722

30.654.522
1.209.929
761.817
14.056.861
3.124.683
1.480.840

91.631
2.913.347
46.695.783
31.280.983

141.348
3.284.877
79.606.999
388.202

325.517
1.919.069
37.811.701
6.966

4.567
1.340.036
25.295.459
9.997

563.063
9.457.329
189.409.942
31.686.148

Целокупна имовина и обавезе Друштава преносилаца, прелазе на Друштво стицаоца са даном
уписа статусне промене у Регистар привредних друштава код Агенције за привредне регистре.
Основни капитал Друштва стицаоца биће повећан после припајања тако да ће бити једнак
збиру основних капитала Друштва стицаоца и Друштава преносилаца регистрованих у Регистру
привредних друштава код Агенције за привредне регистре, који уплаћен и унет у целости и износи
97.876.422.291,85 динара (словима: деведестседам милијарди осамстоседамдесетшест милиона
четрстодвадесетдве хиљаде и двестадеведесеједан динар 85/100) и то: 97.876.207.020,90 динара
(словима: деведестседам милијарди осамстоседамдесетшест милиона двестаседам хиљада двадесет
динара 90/100), неновчани и 215.270,95 динара, новчани (словима:двестапетнаестхиљада
двестаседамдесет динара 95/100).
Имајући у виду да је Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд, једини члан и
оснивач са 100% удела у основном капиталу Друштва стицаоца и Друштава преносилаца, статусном
променом, у складу са овим уговором, не долази до промене удела у Друштву стицаоцу и то јавно
предузеће остаје једини члан са 100% удела у Друштву стицаоцу, у вредности основног капитала
Друштва стицаоца, по извршеној статусној промени.
ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРЕНОСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
Члан 4.
Друштво стицалац, као универзални правни следбеник Друштава преносилаца постаје титулар
свих њихових права и обавеза, као што су право својине, право коришћења и друга стварна права,
укључујући и сва потраживања и дуговања као и поверилац средстава обезбеђења и дужник терета
које Друштва преносиоци имају у правном промету према трећим лицама, државним и другим органима
у земљи и иностранству.
Друштва преносиоци преносе на Друштво стицаоца:
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а) сву имовину, имовинска и друга права, сва потраживања према трећим лицима у земљи и
иностранству настала до дана припајања, у складу са овим уговором, што Друштво стицалац,
неопозиво и безусловно прихвата,
б) све дугове и обавезе према трећим лицима и државним и другим органима у земљи и
иностранству настале до дана припајања, у складу са овим уговором, што Друштво стицалац,
неопозиво и безусловно прихвата,
в) све дозволе, одобрења и друге повластице и ослобођења која гласе на име Друштава
преносилаца и која су дата од стране пословних партнера, државних органа или трећих лица, осим ако
је прописима којима се уређује њихово давање другачије одређено или је другачије уговорено.
Сва узајамна потраживања између Друштава преносилаца, као и између Друштава
преносилаца и Друштва стицаоца која нису измирена до дана припајања, гасе се услед сједињавања
повериоца и дужника у Друштво стицаоца.
Члан 5.
Имовина и обавезе Друштава преносилаца преноси се на Друштво стицаоца на следећи начин:
а) новчана средства на пословним рачунима Друштава преносилаца код банака, биће пренета
на рачуне Друштва стицаоца, на основу овог уговора,
б) право својине на покретним стварима – основна средства, ситан инвентар и др. пренеће се
Друштву стицаоцу на основу рачуноводственог стања, у складу са овим уговором,
в) право својине, односно право коришћења на непокретним стварима, укључујући и
непокретности у ванкњижној својини, односно ванкњижном праву коришћења, као и друга стварна
права на тим непокретностима, пренеће се на Друштво стицаоца, уписом својине, односно права
коришћења или другог стварног права у јавне евиденције о непокретностима и правима на њима,
односно преносом права на непокретностима које нису уписане у јавне евиденције, у складу са
законом,
г) сва права, обавезе, одговорности и погодности из уговора које су закључили Друштва
преносиоци који нису у потпуности извршени и представљају основ права и обавеза за Друштва
преносиоце, прелазе на Друштво стицаоца које ступа у наведене уговоре на место Друштава
преносилаца, ако није шта друго уговорено,
д) права интелектуалне својине, ауторска и друга сродна права и друга права Друштава
преносилаца, преносе се на Друштво стицаоца, на основу овог уговора, у складу са законом на начин
прописан за пренос одговарајуће врсте права,
ђ) дозволе, лиценце и друга слична права дата Друштвима преносиоцима, преносе се на
Друштво стицаоца на основу овог уговора, у складу са законом на начин прописан за пренос дозволе,
лиценце или другог сличног права,
е) дугови и друге новчане и друге обавезе Друштава преносилаца према било којој трећој
страни, укључујући без ограничења повериоце и сауговараче из уговора које су Друштва преносиоци
закључили, као и припадајуће фискалне обавезе Друштава преносилаца, преносе се на Друштво
стицаоца, по сили закона, у складу са овим уговором,
ж) права и обавезе која произилазе из свих примљених или датих инструменaта обезбеђења
плаћања (гаранција, меница и др.), укључујући и права за настале пријављене а нерешене штете и за
настале непријављене штете и обавезе које произилазе из уговора о осигурању, преносе се на
Друштво стицаоца, у складу са овим уговором.
Друштва преносиоци закључењем овог уговора дају изричиту, безусловну и неопозиву
сагласност да Друштво стицалац на основу овог уговора и након регистрације статусне промене,
изврши упис својине, односно права коришћења и других стварних права на непокретностима у јавне
евиденције о непокретностима и правима на њима.
Друштво стицалац ће преузети предмете у поступцима прикључења на дистрибутивни систем
започете у Друштвима преносиоцима до дана регистрације статусне промене у Регистру привредних
друштава код Агенције за привредне регистре и организовати несметани наставак тих поступака, у
складу са законом.
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Друштво стицалац ће закључити уговоре о приступу дистрибутивном систему по захтевима за
закључење тих уговора поднетим Друштвима преносиоцима до дана регистрације статусне промене у
Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре, у складу са законом.
ПРЕСТАНАК ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ДРУШТАВА ПРЕНОСИЛАЦА
Члан 6.
Пословне активности Друштава преносилаца престају закључно са 30. јуном 2015. године и
уговорне стране сагласно утврђују да је датум од кога се трансакције Друштава преносилаца сматрају,
у рачуноводствене сврхе, трансакцијама обављеним у име Друштва стицаоца, 1. јули 2015. године, који
се сматра даном припајања, у смислу овог уговора.
Друштва преносиоци и Друштво стицалац ће саставити ванредне финансијске извештаје са
стањем на дан који претходи дану регистрације статусне промене у Регистру привредних друштава код
Агенције за привредне регистре, у складу са прописима о рачуноводству.
ОБЈАВЉИВАЊЕ НАЦРТА УГОВОРА И ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 7.
Овај нацрт Уговора о припајању објављује се у складу са Законом о привредним друштвима на
интернет страницама Друштава преносилаца и Друштва стицаоца, као и на интернет страници
Агенције за привредне регистре, најкасније месец дана пре дана одржавања седнице скупштине на
којој се доноси одлука о статусној промени.
Нацрт Уговора о припајању мора бити објављен непрекидно најмање 60 дана рачунајући од дана
објављивања до дана регистрације, а приступ Нацрту мора бити омогућен свим заинтересованим
лицима без обавезе идентификације и без накнаде.
Објављивањем овог Нацрта уговора у смислу ст. 1. и 2. овог члана, сматра се да су повериоци
обавештени о статусној промени, с тим што ће се повериоци за које постоји обавеза личног
обавештавања, у складу са законом, обавестити и писменим путем, у року и на начин прописан
законом.
ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРИПАЈАЊА НА ЗАСТУПНИКЕ И ЗАПОСЛЕНЕ У ДРУШТВИМА
ПРЕНОСИОЦИМА
Члан 8.
Директорима и регистрованим заступницима Друштава преносилаца (директори огранака и
остали заступници), престају дужности и овлашћења даном регистрације статусне промене у Регистру
привредних друштава код Агенције за привредне регистре.
Одредба става 1. овог члана односи се и на овлашћења за вођење управног поступка дата
запосленима у Друштвима преносиоцима.
Запослени у Друштвима преносиоцима настављају да раде у Друштву стицаоцу које преузима
колективне уговоре, односно правилнике о раду (опште акте) Друштава преносилаца и уговоре о раду
са запосленима, у складу са одредбама Закона о раду.
Члан 9.
Сви запослени у Друштвима преносиоцима у складу са списком запослених који је сачињен у
поступку припајања и чини саставни део овог Нацрта уговора, настављају да раде у Друштву стицаоцу
са даном регистрације статусне промене у Регистар привредних друштава код Агенције за привредне
регистре.
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Списак запослених из става 1. овог члана биће усклађен са стварним стањем уговора о раду са
запосленима на дан регистрације статусне промене у Регистру привредних друштава код Агенције за
привредне регистре и Друштво стицалац ће преузети све уговоре о раду са запосленима који важе на
дан регистрације статусне промене.
Уговори о привременим и повременим пословима, стручном оспособљавању и усавршавању и
други уговори закључени за рад ван радног односа у Друштвима преносиоцима, у смислу Закона о
раду, који важе на дан регистрације статусне промене у Регистру привредних друштава код Агенције за
привредне регистре, прелазе на Друштво стицаоца које ступа у наведене уговоре као универзални
правни следбеник Друштава преносилаца, у складу са законом и овим уговором.
СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ
Члан 10.
Друштво стицалац ће о припајању и о престанку постојања Друштава преносилаца услед
припајања Друштву стицаоцу, обавестити судове, арбитражне судове, управне и друге органе пред
којима се воде поступци, а у којима су Друштва преносиоци страна или учесник у поступку, који нису
окончани до дана регистрације статусне промене у Регистру привредних друштава који се води код
Агенције за привредне регистре.
По престанку Друштава преносилаца, у поступцима у којима је то по закону допуштено,
Друштво стицалац ће као правни следбеник Друштава преносилаца ступити на место Друштава
преносилаца у тим поступцима и преузети поступак у своје име и за свој рачун.
Друштво стицалац ће наставити поступке по поднетим захтевима за прикључење на
дистрибутивни систем започете код Друштава преносилаца до дана регистрације статусне промене у
Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре, у складу са законом.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 11.
Уговорне стране ће настојати да све евентуалне спорове који проистекну из овог уговора реше
споразумно а ако то не буде могуће, спор ће се решити пред стварно надлежним судом у Београду.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу када се кумулативно испуне следећи услови:
1) када га одобри Надзорни одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, у
функцији скупштина Друштва стицаоца и Друштава преносилаца,
2) када Влада да сагласност на одлуке о статусној промени, у складу са Законом о јавним
предузећима,
3) када га потпишу законски заступници Друштва стицаоца и законски заступници Друштава
преносилаца.
Потписи законских заступника на овом уговору, оверавају се у складу са законом.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у дванаест (12) истоветних примерака од којих по 2 (два) за свако од
Друштава преносилаца и 3 (три) примерка за Друштво стицаоца и 1 (један) примерак за потребе овере
потписа законских заступника.
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Члан 14.
Прилог и саставни део Нацрта овог уговора о припајању сачињавају:
1) предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за
дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција-Београд“, д.о.о, Београд
2) списак запослених у Друштвима преносиоцима из члана 9. овог уговора.
Овај Уговор, уз осталу неопходну документацију, представља основ за регистрацију статусне
промене у складу са законом.
ДРУШТВА ПРЕНОСИОЦИ

ДРУШТВО СТИЦАЛАЦ
Слободанка Крчевинац, в.д.директора

1.

Привредно друштво за дистрибуцију
електричне енергије „Електровојводина“, д.о.о, Нови Сад,
Богдан Лабан, директор,

2.

Привредно друштво за дистрибуцију електричне
енергије „Електросрбија“, д.о.о, Краљево,
Срђан Ђуровић, директор,

3.

Привредно друштво за дистрибуцију
електричне енергије „Југоисток“, д.о.о, Ниш,
Дарко Булатовић, директор,

4.

Привредно друштво за дистрибуцију
електричне енергије енергије „Центар“, д.о.о, Крагујевац,
Сања Туцаковић, директор,
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