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На основу члана 478.-482. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“,бр.36/2011, 99/2011, 
83/2014 и 5/2015), на основу члана 32.став 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“,бр129/2007 и 83/2014), члана 3., члан 5. став 3 Закона о јавним предузећима  („Сл.гласник 
РС“,бр 15/2016), члана 5. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС,бр.88/2011) и члана 
31.став1. тачка 9. Статута Општине Мали Иђош („Сл.гласник РС,бр. 13/2008-пречишћен текст и 
7/2010), Скупштина Општине Мали Иђош, на седници одржаној дана _________ године, донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О промени правне форме КОМУНАЛ ДОО у Јавно предузеће КОМУНАЛ 

 
1. Мења се правна форма КОМУНАЛ Мали Иђош друштво са ограниченим одговорношћу 

Мали Иђош, Главна 32, Мали Иђош, матични број 21165662 (у даљем тексту: друштво са 
ограниченом одговорношћу) из правне форме друштво са ограниченом одговорношћу, у 
правну форму Јавно предузеће, под пуним пословном именом ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ, Главна 32., Мали Иђош ( у даљем тексту:Јавно предузеће). 
Скраћено пословно име ЈП Комунал Мали Иђош, седиште јавног предузећа је Мали Иђош, 
ул. Главна 32. 
 

2. Регистрацијом Јавног предузећа настају следеће правне последице: 
1) Друштво са ограниченом одговорношћу наставља да послује као Јавно предузеће и 

престаје да послује као друштво са ограниченом одговорношћу; 
2) Јавно предузеће преузима сву имовину и обавезе друштва са ограниченом 

оговорношћу; 
3) Судски и други поступци и потраживања против привредног друштва са ограниченом 

одговорношћу настављају се против Јавног предузећа; 
4) Основни капитал привредног друштва са ограниченом одговорношћу прелази у 

основни капитал Јавног предузећа. 
 

3. Усвајањем ове Одлуке утврђује се да: 
1) Основни папитал привредног друштва са ограниченом одговорношћу мења у основни 

капитал Јавног предузећа у износу од 100.000,00 динара, што чини 100% основног 
капитала Јавног предузећа; 

2) Укупан основни капитал Јавног предузећа чини новчани уписани и уплаћени основни 
капитал који на дан 25.01.2016.године износи 100.000,00 динара; 

3) Ову Одлуку објавити у „ Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                  Председник Скупштине општине 
МАЛИ ИЂОШ                                                                  Сиђи Иштван 
Број: _____________         
Дана: _____________ године  
М а л и  И ђ о ш 

 
 


