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flonaaehm op 3atcrbrua Bnage 05 6poj 023-15149/2014 og 27. Hoeem6pa 2014. ramie Kojmm je npmeahm
liporpam peoprammaamje Jamor npegyaeha nEnewrponpmepega Cp6mje", Beorpag, Ha ocHoey kinaHa 25.
me 1. TaLoca 13) Ognyxe o yanarivtaamy nocnomma Jamor npegyaeha "Eneraponpmspega Cp6mje",
GeOrpall Ca 3aKOH0M 0 iaBHHM npegyaehmma (npeimuhem THU Jfl Enc 6poj 12.01.458259/1-18 oft
18.09.2016. rogme) i Hnama 24. MB 2. Takma 6) CI:arra Jamor npegyaeha „Enemrponpmapefta Cp6ktjeg

Enc 6poj 12.01.301629/19-19 oft 05. jyHa 2019. rogme) Hagaopm og6op Jamor npegyaeha
„Enemrponpmapega Cp6mje°, Ha 64. eakipeproj cerumkur og 09. gemem6pa 2022. rogne, goHeo je

OgIlYKY

1.
Pam npegnarama Bnagm, xoja y we Peny6nkwe Cp6mje punk rpm Comma, yceajajy ce:

- npegnor oftnyxe 0 npomeHm npame cpopme Jaenor npegyaeha „Enemrponpumpega Cp6mje" Beornail Y
ankmoHapcxo gpyWTBO npema Texcry Kohn ce Hanam y nponory wHITHW canramm geo aBe swim;
- npegnor ognyxe o mammamaIi gonyHama ockmeakoror am Januar npegyaeha „Enexrponmepega Cp6mje°
BeorpagKCJW ce Hanam y npmnory m HM14 cacramm pea oee ognyxe;
- npegnor Craryra MucoHapcxor gpyurrea „Enexrponpmapega Cp6mje" Beorpag Kojik ce Hamm y npmnory
11 414H14 cacTamm geo ose ognyxe.

2.
Ycaaja ce Flpegnor 113BewTaja o norpe6m cnpoeohema nocrynxa npomeme npaeme cpopme, Halm ce Hanam
y npmnory ii4 141114 cacraem geo oee ognyxe.

3.

Ilpegnam ce ga Bnaga, Koja y mme Penyanne Cp6mje elm npaea OcHmema:

- RI:mete ognyxy o npomem npaeme cOopme Jamor npegyaeha ,,Enemrponpmepega Cp6mje" BeorpaA Y
aprokrapcxo ppyurrao;
goHece ognyxy o mameHama 14 gonyHama ocHmeamxor axTa Jamor npegyaeha „Enemrponpmepega Cp6mje"
Beorpag;
- gomece tram kumoHapcxor gpywrea ,Enewrponpmepega Cp6mje", Beorpag,
- ycaopt Iteeurraj o norpethr cnpoecalema nocrynxa npomeme npame cpopme 143 Takare 2. on ognyxe.

4.

Oey opnry gocraemm Bnagm Penyanne Cp6mje npexo Hagnemor NImmoraperea pygapurea
eHeprerkixe pagm cnpoeohema nocrynxa npomeHe npame cpopme Jamor npegyaeha „Enemrponpmepefta
Cp6mje" Beorpag y npatmy cPopmy HejaeHor anurmapcor gpywrea.

Ognyeca ce gocraerba Mmuccraperey npmepege pa gm korcpopmmcama.

2460500-E.12.01.-846279/6-2022, 09.12.2022



06pa3nmeeme

3aKrepuom &ape 05 6poj 023-15149/2014 op 27. Hoeem6pa 2014. impure npaaafieH je flporpam
peopramaemje Jamor npepyaeha „EneKrponpmepepa Cp5mje", Beorpag. flporpamom peopraHmaaHmje
npegemt)eHa je npomeHa npaaHe ckopme Jamor npegyaeha „Enexrponpmepega Cp6mje°, Georpap y
animoHapcKo ppywrao.

Ocmm Tara, 3aKoHom o npay Ha 6ecnname anwje m HoeHaHy Hammy xojy reafiaHm ocreapyjy y nocmynKy
npmaarmaaymje (nCn.macHmx PC', 6p. 123/2007, 30/2010, 115/2014 w 112/2015), nponnaHo je pa je
OcHmeaH JaaHor npegyadm „Enerrponpmapepa Cp61jes Eeorpap pyzaH pa o6ea6em pa oeo npeayaehe
npomemi npamy cpopmy m caoj OCHOBHIA Kanwran mama y axgmjama Ha ocHoey KopmroaaHe
Kth10110B0ACTBeHe apeRnocni Kanrana.

TaKorje, Bnapa Penyonme Cp6mje, ycaojmna je Crparermjy qpicaemor enacHmwma w ynpaamama
npmepepHmm cy6jeumma Kojm cy y anacHmurrey Peny6m4Ke Cp6wje sa neemog op 2021. po 2027. ragtime
(„Cn.rnacHmK PCB, 6p. 36/2021), Kojom je xao jepHa op mepa aa nocrmaame onurrmx ii noce6Hmx ymmeaa,
ReckmreicaHa II npomeHa npame ckopme jam npegyaefia y M mnm POO.

Y Homy peanmaapmje HaeepeHmx pureeea w o6aeeaa yrepfjeHmx no6pojamm aumma, npegyaem cy
aumemocm ycmepeHe Ka npomeHm npaeHe ckopme Enc.

Kao ovemeaHm eckelam npomeHe npaeHe (pope Enc 113 jamor npegyaeha y anewHapcxo gpyurmo
npenomarm cy: nocrmaalee maxamanue eckmacHocrm nocnoama, ycnocraereaffie epanacHor cmcrema
ynpaemaH,a 11 Boi)eFba nocnoaa, paimoHanHmje Kippur:ea:a Kappormor noreHymjana m noecirem men ycnoem
aa eckmxacHmje °impart:a 1 paaeoj Tpeciarra, Kao lel ocreapethe OF1WMIX H noce6Hmx queen Reckmmcamix
Crparermjom.

Ilmajyhm y smpy pa je npeppomeHm nocrynaK npomeHe npaeHe cpopme Rao wmpe Crparermje ppecamor
enacHwunta 11 ynpaareaHA npmepepHmm cy6jeumma Koji/ Cy y anacHmurrey Penyonne Cp6mje, eckeum
nnaHmpaHe npomeHe npaaHe epopme ce mopajy nocmarparm y moony wpm eckexara 11 qmrbeea
Crearemje.

Yeamaajytm HaBegeHo JR Enc je maapwmno HeonxopHy nputeHy epepHocrm Kanwrana aa norpe6e
npomeHe npame ckopme.

flpopema epepHocm mmomme (Hexpename, nocrpoje)ba 11 onpeme) 1 anwrana !in Enc ii 3aBICHIIIX
npmapepHmx APyurraea ca camel Ha paH 01.01.2021.1"mm-1e, apieema je papm oppeT)maalba epepHocrm
Kan wrana Jamor npepyaeila „Eneerponpmapega Cp6mjeft m awamcHmx npmepepHmx ppywraaa Ha raj parym,
ca einem Hacrama npogeca peopramaHmje H npomeHe npaaHe ckopme Jamor npegyaeha
„Enexrponpmepepa Cp6mje" y axymomapcxo /ippon, WINCH° KoHeepamje mem jaBHOr npepyaeha y
aKmmje y clumpy ca oppep6ama 3aKoHa o nemepepHwm ppyurremma ("Cnyec6eHm macHmK PC° 6poj
36/11....91/19), Koja yKrbyHyje 11 yreptp4aanza ckep epepHocrm Hexpermma, nocrpojetea H onpeme Jr1 ERG
II 3aBIACHLIX npmapepin ppywTaBa.

npoLpHy je 143BPW140 KOH3OPLgyM KOjkl Lame Apywno aa peamaq ”Deloitte" p.o. 0. Beorpap (nmpep),
tApywmo nEfleKTkOTeXHINKII INCTVITyT HMK0112 Marla° a.g. w gpywTso „LIMB linxethemir-Komannite
p.o.o. Seorpap Hnamoam, y cKnapy ca Yrosopom 0 npyxathy ycnyra npopHe Bpepocni H110 (HeKperHmHe,



nocrpojeiba PI onpema) ii aranana 6p. 20600-7212/3-21 pama 27. anparia 2021. romne ii Anecom 6poj 1
Yroeopa 6p. 2500-1201-7212/13-21, aalcrbreaor 29. oirro6pa 2021. ware, Aaeacom 6poj 2 Yrompa 6p.
20600/2.01.7212/21-2021, aaarbygemor 31. pegem6pa 2021. 03114He ii Aneacom 6poj 3 Yronopa 6p.
2460500/12.01.35971/5-2022, 3axrbyyeaor 21. jaayapa 2022. Tome.

Flapaopm op6op Jailor npepyaeha „Enerponpmepepa Cp6mje", Eeorpapje 24. mapTa 2022. romme pone°
Opnyay KOjaM ce yceaja ManewTaj o npoyerim apecorocTm yaynaor Kanuana Jaenor npegyaeha
„Enerrponpmepepa Cp6mje°, Beorpap ca ma'am Ha pan 01. jaayap 2021. prime Kepi je cayman
Komaopqmlym flpyurrea 33 peemamjy „Deloitte" p.o.o. Beorpap, nEnekTpoTexamon Ilmcnciyr Buono Tacna°
a.p. Fl „Pin 14axeffiemmr-KomcanTmar" R.o.o. Beorpag 6poj 650- IIF op 31. jamyapa 2022. roma% na aojy
je Bnapa Peny6mcce Cp6mje Rana carnacrrocT Pewe)bem 05 6poj 023-3596/2022 op 05. maja 2022. romme.

flpepnor op,nyKe o npomem npaene cpopme calcvnben je y ceemy y campy ca oppertom grnana 481. 3aKoaa
o 001113peaHIAM ppywTamma, TaK0 pa Caaphaol 00C110BH0 mme11appecy cegmwTa iipyirrea y Kojem ce
cnpoeom nous/nal( npomene npame cpopme, °aro-lel-be Hope npaene cpopme Kao H nogance o npometni
OCHOBHOr Kanicrana y aamjam aanuan ppyurraa.

Opnyay o npomenm npame cpopme AOHOCI4 Ocmmeav, °Ricca° Bnapa.

Ognyaom o ycanabmaarby nocnoemba Jamor npepyoeha aEneuponpmepecia Cp6mje", 6eorpap ca 3akomom
0 laBHIAM npepyaehmma (npetwautter TeKCT Ai Enc 6poj 12.01.458259/1-18 op 18.09.2018. ropme) y may
25. cm 1. Tayxa 13) je oppetjeao pa Hapaopmm op6op Jailor npegyaetia „Enerrponpmepepa Cp6mjea
Seorpag npeppaxe Comm}, ponotherbe opnyae o npomenw npaene cpopmeJaamor npepyoeha.

HamemocT Hapaopnor op6opa Jamor npepyaeha „EnexTponmepepa Cp6mje" Beorpap aa npepnarathe
Ocameavy powoweita opnyxe o npomemm npame cpopme ii II3MCHII ocameagaor airra 'prior jaccor npepyaeba
yraprjeaa je ii 4nanom 24. me 2. Taiga 6) CTanrra Jamor npegyaeha nEnelaponpmepem Cp6mje"
EflG 6poj 12.01.301629/19-19 op 05. jyna 2019. ropme).

C o6ampom Fla naeepeno ponera je ognyga Kao y mcnoammey.

40j:12.01.846279/6-22
09. pegem6ap 2022.romme



 

ПРЕДЛОГ 

На основу чл.478. и 481. 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), члана 5. став 1. 
Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), и члана 43. став 1. 
Закона о Влади („Службени гласник РС” бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08 и 16/1 1, 
68/12 - одлука УС, 72/12,7/14 - одлука УС и 44/14 и 30/18 - др. закон), Влада доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о промени правне форме Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд 

 

1. 

Мења се правна форма Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд (Стари 
Град), 11000 Београд, Балканска број 13, матични број 20053658, (у даљем тексту: Јавно 
предузеће), из правне форме јавног предузећа у правну форму нејавног акционарског 
друштва, под пуним пословним именом АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 
„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД ( у даљем тексту: Акционарско друштво). 

Скраћено пословно име Акционарског друштва гласи: ЕПС А.Д. Београд. Седиште 
Акционарског друштва је у Београду, Балканска број 13. 

2. 

Регистрацијом Акционарског друштва настају следеће правне последице: 

1) Јавно предузеће наставља да послује као нејавно  акционарско друштво и престаје 
да послује као јавно предузеће; 

2) Акционарско друштво наставља да обавља делатности Јавног предузећа, на исти 
начин као и Јавно предузеће пре промене правне форме; 

3) Акционарско друштво остаје власник целокупне имовине Јавног предузећа и дужник 
свих обавеза Јавног предузећа; 

4) Судски и други поступци који се воде у име, односно против Јавног предузећа, 
настављају се у име, односно против Акционарског друштва; 

5) Сви уговори које је Јавно предузеће пуноважно закључило до дана регистрације 
промене правне форме, остају на снази и Акционарско друштво остаје уговорна 
страна у тим уговорима, без потребе закључења посебних анекса; 

6) Основни капитал Јавног предузећа конвертује се у акције. 

 

3. 

Доношењем ове одлуке утврђује се: 



1) да се укупан основни капитал Јавног предузећа, који износи  
365.105.093.978,98 динара (словима: тристотине 
шездесетпетмилијардистопетмилионадеведесеттрихиљадедевестоседамдесетосамд
инара и 98/100), од чега је уписан и уплаћен новчани улог у износу од 
4.209.754.999,69 динара, дана 31.12.2004. године и уписан и унет неновчани 
улог у износу од 360.365.896.147,77 динара, који је унет дана 31.12.2004. 
године, и у износу од 529.442.831,52 динара, који је унет дана  01.12.2021. 
године, претвара у основни (акцијски) капитал тако да Република Србија 
стиче 36.510.509 обичних акција са правом гласа, што чини 100% основног 
акцијског капитала Акционарског друштва; 

2) да је номинална вредност једне акције Акционарског друштва 10.000,00 
динара; 

3) да је акцијски капитал Акционарског друштва подељен на 36.510.509 
обичних акција; 

4) да укупан уписани, уплаћени и унети основни капитал Акционарског 
друштва износи 365.105.093.978,98 динара (словима: тристотине 
шездесетпетмилијардистопетмилионадеведесеттрихиљадедевестоседамдесетосамд
инара и 98/100), од чега је новчани капитал у износу од 4.209.754.999,69 динара 
и неновчани капитал у износу од 360.365.896.147,77 и од 529.442.831,52 
динара. 

5) да после промене правне форме укупан акцијски капитал Акционарског 
друштва износи 365.105.090.000,00 динара (словима: тристотине 
шездесетпетмилијардистопетмилионадеведесетхиљададинара). Разлика између 
основног капитала пре промене правне форме и основног капитала након 
промене правне форме у износу 3.978,98 динара, представља разлику до једне 
пуне акције и преноси се у резерве Акционарског друштва; 

6)  да ће се на основу ове одлуке формирати књига акционара након 
регистрације акција код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од 
вредности.  

4. 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.  

 

05 Број: 

У Београду,              2022. године 

 

В Л А Д А 

 

Тачност преписа оверава 
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

 

 
ПРЕДСЕДНИК 

 



 
 

 
 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

I ПРАВНИ ОСНОВ 

Чланом 478. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11, 99/77, 
83/14 и др.закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/2019 и 109/2021), утврђен је појам промене правне 
форме друштва, а чланом 481. истог закона, прописан је садржај одлуке о промени правне 
форме друштва. 

Чланом 5. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС” бр. 15/16 и 
88/2019) прописано је да, ако јавно предузеће оснива Република Србија, акт о оснивању 
јавног предузећа доноси Влада, која врши права оснивача. 

Чланом 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС” бр. 55/05, 71/05 - исправка, 
101/07, 65/08 и 16/1 1, 68/12 - одлука УС, 72/12,7/14 - одлука УС и 44/14 и 30/18 - др. закон), 
прописано је да Влада одлуком оснива јавна предузећа, установе и друге организације, 
предузима мере и уређује питања од општег значаја и одлучује о другим стварима за које 
је законом или уредбом одређено да их Влада уређује одлукама. 

II РАЗЛОЗИ ДОНОШЕЊА 

Закључком Владе 05 број 023-15149/2014 од 27. новембра 2014. године прихваћен је 
Програм реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд. Програмом 
реорганизације предвиђена је промена правне форме Јавног предузећа „Електропривреда 
Србије“, Београд, у акционарско друштво.  

Законом о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку 
приватизације („Сл.гласник РС“, 123/2007, 30/2010, 115/2014 и 112/2015), прописано је да 
је Оснивач Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд дужан да обезбеди да ово 
предузеће промени правну форму и свој основни капитал искаже у акцијама на основу 
кориговане књиговодствене вредности капитала. 

Влада Републике Србије, усвојила је Стратегију државног власништва и управљања 
привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. 
године („Сл.гласник РС“, 36/2021), којом је као једна од мера за постизање општих и 
посебних циљева, дефинисана и промена правне форме јавних предузећа у АД или ДОО. 

Као очекивани ефекти промене правне форме ЕПС из јавног предузећа у акционарско 
друштво препознати су: постизање максималне ефикасности пословања, успостављање 
ефикасног система управљања и вођења послова, рационалније коришћење кадровског 



потенцијала и повољнији услови за ефикасније отварање и развој тржишта, као и остварење 
општих и посебних циљева дефинисаних Стратегијом. 

Имајући у виду да је предложени поступак промене правне форме део шире Стратегије 
државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву 
Републике Србије, ефекти планиране промене правне форме се морају посматрати у 
склопу укупних ефеката и циљева Стратегије, који укључује и регулисање имовинско-
правних односа над имовином коју Јавно предузеће користи и крајње уписивање права 
власништва у одговарајућим јавним евиденцијама, јасно стварање капитал односа према 
Републици Србији и изражавање капитала у акцијама на бази фер процене, уз независну 
ревизију, као и усвајање принципа корпоративног управљања у организационо- 
пословном смислу, што подразумева ефикасније пословање, детаљне анализе тржишта и 
конкуренције. 

Имајући у виду све наведено, предлаже се доношење предметне одлуке. 

lll ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Тачком 1. Предлога одлуке предвиђено је да се мења правна форма Јавног предузећа 
„Електропривреда Србије“ Београд, 11000 Београд, Балканска број 13, матични број: 
20053658, из правне форме јавног предузећа у правну форму нејавног акционарског 
друштва, под пуним пословним именом АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 
„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД. 
Тачком 2. уређено је које правне последице настају Регистрацијом Акционарског друштва, 
док се тачком З. прецизно утврђује основни капитал Акционарског друштва. 

Тачком 4. Предлога одлуке предвиђа се обавеза објављивања ове одлуке у „Службеном 
гласнику Републике Србије“. 
 

IV ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

За реализацију ове одлуке није потребно обезбедити средства из буџета Републике Србије. 
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