
На основу члaна 5. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 

15/16 и 88/19) и чл. 36. став 1. тачка 10) и 128. став. 1. Статута града Зрењанина ("Службени 

лист града Зрењанина", број 17/20 – пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној дана ___________ 2022. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Водовод и 

канализација" Зрењанин ("Службени лист града Зрењанина", број 27/16 - пречишћен 

текст) у члану 2. став 1. мења се и гласи: 

"Ради обављања комуналних делатности дистрибуција воде и одвођење 

атмосферских и отпадних вода на територији града Зрењанина оснива се Јавно комунално 

предузеће "Водовод и канализација" Зрењанин (у даљем тексту: Предузеће). 

 

Члан 2. 

 

У члану 5. алинеја шеста се брише. 

Досадашња алинеја седам постаје алинеја шест. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

града Зрењанина". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА                                                                          

Број:                                                                                                     

Дана:                                                                                            

З Р Е Њ А Н И Н                                                                                                                                                 

 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                 Чедомир Јањић      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о промени Оснивачког акта 

Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Зрењанин је члан 3. став. 1. 

Закона о јавним предузећима("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) којим је 

прописано да је јавно предузеће  предузеће које обавља делатност од општег интереса, а 

чланом 5. став 3. је прописано да ако јавно предузеће оснива јединица локалне 

самоуправе, акт о оснивању јавног предузећа доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе, која врши права оснивача.Чланом 36. тачка 10) Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст), утврђено је да 

Скупштина града оснива јавна предузећа и друге облике организовања за обављање 

делатности од општег интереса у складу са законом и Статутом, установе, организације и 

службе у области предшколског образовања и васпитања, основног образовања и културе 

од значаја за Град и за припаднике свих националних заједница, социјалне заштите, 

здравствене заштите, физичке културе, спорта, омладине, дечје заштите, заштите природе 

и туризма и врши надзор над њиховим радом, даје сагласност на њихове структуре, 

опште акте и друге правне радње, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина 

града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и 

упутства. 

Разлог за доношење наведене Одлуке о измени Одлуке о промени Оснивачког акта 

Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Зрењанин је усклађивање исте са 

Одлуком о измени и допуни Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и 

одвођењу атмосферских отпадних вода (''Службени лист града Зрењанина'', број 34/21). 

 На основу наведеног, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку 

о изменама Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Водовод и 

канализација" Зрењанин у датом тексту.  

 

Припрема: 

Јелена Табачки 

 

Контролише: 

Заменик начелника Одељења за људске ресурсе и правне послове 

Сања Марић 

 

Одобрава:  

в.д. начелника Градске управе 

Милош Королија 

 


