
 

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 
На основу члaнова 478-481 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 18 став 1. тачкe 28 и 34 Статута Градске општине Сурчин ("Службени листи града 
Београда" бр. 112/19-пречишћен текст), Скупштина Градске општине Сурчин, а на 
предлог Већа Градске општине Сурчин, доноси следећу 

  

ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ 

Јавно предузеће кабловска дистрибуција, Сурчин  

  

1. Мења се правна форма Јавно предузеће кабловска дистрибуција, Сурчин, МБ 
20461136, ПИБ 105793710, са седиштем на адреси Војвођанска 109, Сурчин (у 
даљем тексту: Јавно предузеће) из правне форме јавног предузећа у правну форму 
друштва с ограниченом одговорношћу, под пословним именом: 

“КАБЛОВСКА ДИСТРИБУЦИЈА СУРЧИН” ДОО БЕОГРАД-Сурчин (у даљем тексту 
Друштво)  

Седиште Друштва је у Сурчину, Војвођанска 109. 

2. Регистрацијом Друштва, настају следеће правне последице: 
 

 Јавно предузеће наставља да послује као друштво с ограниченом одговорношћу и 
престаје да послује као Јавно предузеће; 

 Друштво наставља да буде власник целокупне имовине и дужник свих обавеза 
Јавног предузећа; 

 судски и други поступци у име, односно против Јавног предузећа настављају се у 
име, односно против Друштва; 

 сви уговори које је Јавно предузеће пуноважно закључило до дана регистрације 
промене правне форме, остају на снази и Друштво наставља да буде уговорна 
страна у тим уговорима без потребе закључења посебних анекса; 

 Основни капитал Јавног предузећа постаје основни капитал Друштва. 

 

3. Доношењем ове одлуке утврђује се да: 
 

 основни капитал Јавног предузећа у износу од 38.291,90 РСД (словима: тридесет 
осам хиљада две стотине 91 динар и 90 пара) у целости уплаћен дана 21.08.2008. 
године, постаје основни капитал Друштва; 

 после промене правне форме, укупан основни капитал Друштва износи 38.291,90 
РСД (словима: тридесет осам хиљада две стотине 91 динар и 90 пара) 

 оснивач и једини члан Јавног предузећа, Град Београд – Градска општина Сурчин, 
МБ 17587714, са седиштем на адреси Војвођанска 79, Сурчин, постаје једини члан 
Друштва са новчаним улогом од 38.291,90 РСД (словима: тридесет осам хиљада 



 

 

две стотине 91 динар и 90 пари) у целости уплаћеним дана 21.08.2008. године, а 
што чини 100 % (100 процената) удела у основном капиталу Друштва. 
 

4. Ову одлуку објавити у Службеном листу града Београда. 
 

 

 

 Председник скупштине  

Градске општине Сурчин 

 

___________________________ 

Душан Вујадиновић 

 

 


