
         СЛУЖБЕНИ 

ЛИСТ 

               ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

 

   

                                                                                                                Примерак                       100,00 дин. 

Година  XXXVII-  Број   7   Ћићевац,   30.5.2017. године 
                                                                                                         Годишња претплата  2.000,00 дин. 

 

 

 

   

АКТИ 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА 
 

5. 

На основу члана 22. став 1. тачка 8 и става 4 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), 
члана 498. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15) и члана 38. 

став 1. тачка 13 Одлуке о оснивању Јавног комунално-стамбеног предузећа „Развитак“ Ћићевац („Сл. лист 

општине Ћићевац“, бр. 2/17-пречишћен текст), Надзорни одбор Јавног комунално-стамбеног предузећа „Развитак“ 

Ћићевац,  а на основу претходне сагласности Скупштине општине Ћићевац бр. 023-23/17-02 од 29.5.2017. године, 

на седници одржаној 30.5.2017. године, донео је 
 

ОДЛУКУ 
О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се статусна промена припајања тако што се ЈКСП „Развитак“ Ћићевац, МБ 07175019, 

ПИБ 101510055 (у даљем тексту: Друштво стицалац) припајају ЈКП „Троморавље“ Сталаћ, МБ 20946431, ПИБ 

108178214 и ЈП Пословни центар „Ћићевац“, МБ 20229608, ПИБ 104759200 (у даљем тексту: Друштва 

преносиоци). 

ЈКСП „Развитак“ као Друштво стицалац наставља да постоји након извршене статусне промене под истим 
именом, док се ЈКП „Троморавље“ Сталаћ и ЈП Пословни центар „Ћићевац“ као Друштва преносиоци припајају 

Друштву стицаоцу и престају да постоје од момента регистрације статусне промене у АПР и као таква ће бити 

брисана из АПР без спровођења поступка ликвидације, уз истовремено повећање капитала Друштва стицаоца 

моментом регистрације статусне промене у АПР.  
 

Члан 2. 

Одобрава се нацрт Уговора о припајању, закључен 6.4.2017. године и објављен дана 25.4.2017. године на 
интернет страници Регистра привредних друштава АПР РС и на сајту општине Ћићевац између ЈКП 

„Троморавље“ Сталаћ,  ЈП Пословни центар „Ћићевац“ и ЈКСП „Развитак“ Ћићевац, као и коначна верзија 

наведеног уговора која ће бити потписана и оверена пред надлежним јавним бележником, са свим евентуалним 

техничким корекцијама, као и сви евентуални анекси таквог уговора. 

Нацрт уговора о припајању чини прилог ове одлуке. 
 

Члан 3. 
У поступку статусне промене припајања преносе се целокупна имовина и обавезе Друштава преносилаца 

на Друштво стицаоца, чиме друштва која се припајају престају да постоје без спровођења поступка ликвидације. 
 

Члан 4. 

Овлашћује се директор ЈКСП „Развитак“ Ћићевац, Животије Смиљковић, да у име и за рачун ЈКСП 

„Развитак“ Ћићевац, потпише и овери коначну верзију Уговора о припајању који ће бити закључен између ЈКСП 

„Развитак“ Ћићевац, ЈКП „Троморавље“ Сталаћ и ЈП Пословни центар „Ћићевац“ са свим евентуалним техничким 
корекцијама као и све евентуалне анексе таквог уговора. 

 

Члан 5. 

 Констатује се да су у складу са одредбама Закона о привредним друштвима извршене све објаве и 

упућена сва неопходна обавештења. 
 

Члан 6. 

 Ова одлука подноси се АПР РС ради регистрације статусне промене припајања из члана 1. ове одлуке. 
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Члан 7. 

Након истека рока од 30 дана од дана ступања на снагу Уговора о припајању, ЈКСП „Развитак“ Ћићевац 

поднеће Агенцији за привредне регистре регистрациону пријаву за статусну промену припајања у складу са 

Уговором о припајању и овом одлуком. 
 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Ћићевац“. 

  

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКСП „РАЗВИТАК“ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 1038 од 30.5.2017. године 
 

                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                 Мирослав Марковић, с.р. 
 

6. 

На основу члана 22. став 1. тачка 8 и става 4 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), 

члана 498. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15) и члана 11. 
став 1. тачка 13 Одлуке о оснивању Јавног предузећа Пословни центар „Ћићевац“ („Сл. лист општине Ћићевац“, 

бр. 19/16-пречишћен текст), Надзорни одбор Јавног предузећа Пословни центар „Ћићевац“, а на основу претходне 

сагласности Скупштине општине Ћићевац бр. 023-24/17-02 од 29.5.2017. године, на седници одржаној 30.5.2017. 

године, донео је 
 

ОДЛУКУ 

О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА 
 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се статусна промена припајања тако што се ЈП Пословни центар „Ћићевац“, МБ 

20229608, ПИБ 104759200 (у даљем тексту: Друштво преносилац), припаја ЈКСП „Развитак“ Ћићевац, МБ 

07175019, ПИБ 101510055 (у даљем тексту: Друштво стицалац). 

ЈКСП „Развитак“ као Друштво стицалац наставља да постоји након извршене статусне промене под истим 

именом, док се ЈП Пословни центар „Ћићевац“ као Друштво преносилац припаја Друштву стицаоцу и престаје да 
постоји од момента регистрације статусне промене у АПР и као такво ће бити брисано из АПР без спровођења 

поступка ликвидације, уз истовремено повећање капитала Друштва стицаоца моментом регистрације статусне 

промене у АПР.  
 

Члан 2. 

Одобрава се нацрт Уговора о припајању, закључен 6.4.2017. године и објављен дана 25.4.2017. године на 

интернет страници Регистра привредних друштава АПР РС и на сајту општине Ћићевац између ЈКП 
„Троморавље“ Сталаћ,  ЈП Пословни центар „Ћићевац“ и ЈКСП „Развитак“ Ћићевац, као и коначна верзија 

наведеног уговора која ће бити потписана и оверена пред надлежним јавним бележником, са свим евентуалним 

техничким корекцијама, као и сви евентуални анекси таквог уговора. 

Нацрт уговора о припајању чини прилог ове одлуке. 
 

Члан 3. 

У поступку статусне промене припајања преносе се целокупна имовина и обавезе Друштва преносиоца на 

Друштво стицаоца, чиме друштво које се припаја престаје да постоји без спровођења поступка ликвидације. 
 

Члан 4. 

Овлашћује се директор ЈП Пословни центар „Ћићевац“, Весна Радосављевић, да у име и за рачун ЈП 

Пословни центар „Ћићевац“, потпише и овери коначну верзију Уговора о припајању који ће бити закључен 

између ЈКСП „Развитак“ Ћићевац, ЈКП „Троморавље“ Сталаћ и ЈП Пословни центар „Ћићевац“ са свим 

евентуалним техничким корекцијама као и све евентуалне анексе таквог уговора. 
 

Члан 5. 

 Констатује се да су у складу са одредбама Закона о привредним друштвима извршене све објаве и 

упућена сва неопходна обавештења. 
 

Члан 6. 

 Ова одлука подноси се АПР РС ради регистрације статусне промене припајања из члана 1. ове одлуке. 
 

Члан 7. 

Након истека рока од 30 дана од дана ступања на снагу Уговора о припајању, ЈП Пословни центар 

„Ћићевац“ поднеће Агенцији за привредне регистре регистрациону пријаву за статусну промену брисања у складу 

са Уговором о припајању и овом одлуком. 
 

Члан 8. 
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Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Ћићевац“. 

                                                          
НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР „ЋИЋЕВАЦ“  

Бр. 99 од 30.5.2017. године 
                                                                               

                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                    Александар Шулић, с.р. 
 

7. 

На основу члана 22. став 1. тачка 8 и става 4 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), 
члана 498. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15) и члана 38. 

став 1. тачка 13 Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Троморавље“ Сталаћ („Сл. лист општине 

Ћићевац“, бр. 2/17-пречишћен текст), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Троморавље“ Сталаћ,  а на 

основу претходне сагласности Скупштине општине Ћићевац бр. 023-22/17-02 од 29.5.2017. године, на седници 

одржаној 30.5.2017. године, донео је 
 

ОДЛУКУ 
О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се статусна промена припајања тако што се ЈКП „Троморавље“ Сталаћ, МБ 20946431, 

ПИБ 108178214 (у даљем тексту: Друштво преносилац), припаја ЈКСП „Развитак“ Ћићевац, МБ 07175019, ПИБ 

101510055 (у даљем тексту: Друштво стицалац). 

ЈКСП „Развитак“ као Друштво стицалац наставља да постоји након извршене статусне промене под истим 
именом, док се ЈКП „Троморавље“ Сталаћ као Друштво преносилац припаја Друштву стицаоцу и престајe да 

постоји од момента регистрације статусне промене у АПР и као такво ће бити брисано из АПР без спровођења 

поступка ликвидације, уз истовремено повећање капитала Друштва стицаоца моментом регистрације статусне 

промене у АПР.  
 

Члан 2. 

Одобрава се нацрт Уговора о припајању, закључен 6.4.2017. године и објављен дана 25.4.2017. године на 
интернет страници Регистра привредних друштава АПР РС и на сајту општине Ћићевац између ЈКП 

„Троморавље“ Сталаћ,  ЈП Пословни центар „Ћићевац“ и ЈКСП „Развитак“ Ћићевац, као и коначна верзија 

наведеног уговора која ће бити потписана и оверена пред надлежним јавним бележником, са свим евентуалним 

техничким корекцијама, као и сви евентуални анекси таквог уговора. 

Нацрт уговора о припајању чини прилог ове одлуке. 
 

Члан 3. 
У поступку статусне промене припајања преносе се целокупна имовина и обавезе Друштва преносиоца на 

Друштво стицаоца, чиме друштво које се припаја престаје да постоји без спровођења поступка ликвидације. 
 

Члан 4. 

Овлашћује се директор ЈКП „Троморавље“ Сталаћ, Александар Манојловић, да у име и за рачун ЈКП 

„Троморавље“ Сталаћ, потпише и овери коначну верзију Уговора о припајању који ће бити закључен између 

ЈКСП „Развитак“ Ћићевац, ЈКП „Троморавље“ Сталаћ и ЈП Пословни центар „Ћићевац“ са свим евентуалним 
техничким корекцијама као и све евентуалне анексе таквог уговора. 

 

Члан 5. 

 Констатује се да су у складу са одредбама Закона о привредним друштвима извршене све објаве и 

упућена сва неопходна обавештења. 
 

Члан 6. 

 Ова одлука подноси се АПР РС ради регистрације статусне промене припајања из члана 1. ове одлуке. 
 

Члан 7. 

Након истека рока од 30 дана од дана ступања на снагу Уговора о припајању, ЈКП „Троморавље“ Сталаћ 
поднеће Агенцији за привредне регистре регистрациону пријаву за статусну промену брисања у складу са 

Уговором о припајању и овом одлуком. 
 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Ћићевац“. 
                                                                    

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ТРОМОРАВЉЕ“ СТАЛАЋ 

Бр. 65/2017 од 30.5.2017. године 
 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                  Марија Игњатовић Маринковић, с.р. 

 

 

___________________________________________________________ 
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ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ 

Годишња претплата износи 2.000,00 динара 

Наруџбе слати на Општинску управу 

УПЛАТУ ВРШИТИ НА РАЧУН 840-742351843-94 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
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Издавач:  Општинска управа општине Ћићевац, Карађорђева 106 

Одговорни уредник:  Драгана Јеремић, тел. 037/811-260 


