
На основу члана 69. став 1. тачка 1) Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник РС'', бр. 15/16 и 88/19), члана 36. тачка 10. и члана 128. став 1. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - пречишћен текст) и члана 

16. став 3. Одлуке о оснивању "Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 2/19 - пречишћен текст, 32/19 и 34/21), Скупштина града 

Зрењанина, на седници одржаној  дана _________ 2022. године донела је следеће 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута "Јавног 

предузећа за урбанизам'' Зрењанин број 69/10 који је донео Надзорни одбор "Јавног 

предузећа за урбанизам''  Зрењанин на седници одржаној дана 5. јануара 2022. године. 

 

II 

 

Решење и Одлуку објавити 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 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама 

и допунама  Статута "Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин je члан 69. став 1. тачка 

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

прописано да ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу, 

надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност на статут јавног 

предузећа. 

 

 Чланом 36. тачка 10. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20 - пречишћен текст) прописано је да Скупштина града даје 

сагласност на Статут јавног предузећа чији је оснивач, а чланом 128. став 1. Статута 

утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

 

 Чланом 16. став 3. Одлуке о оснивању "Јавног предузећа за урбанизам'' 

Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 2/19 - пречишћен текст, 32/19 и 

34/21), утврђено је да Оснивач даје сагласност на статут јавног предузећа. 

 

Надзорни одбор "Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин на седници одржаној 

дана 5. јануара 2022. године донео је Одлуку о изменама и допунама Статута "Јавног 

предузећа за урбанизам'' Зрењанин број 69/10 и исту је доставио Оснивачу на давање  

сагласности.  

 

Разлог за доношење Одлуке о изменама и допунама Статута "Јавног предузећа 

за урбанизам'' Зрењанин је усклађивање истог са Одлуком о изменама и допунама 

Одлуке о оснивању "Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин ("Службени лист града 

Зрењанина", број 34/21). 

 

На основу наведеног, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе 

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута "Јавног 

предузећа за урбанизам''  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 

                                                                                                   





                                                                 

 
Број:  69/10 

Дана: 05.01.2022.   

 

На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 15/16), члана 16. Одлуке о оснивању „Јавног предузећа за 

урбанизам“' Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'' број 2/19 - пречишћен текст, 

32/19 и  34 /21) и члана 28.  став 1. тачка 7. и став 3. Статута „Јавног предузећа за 

урбанизам“ Зрењанин („Службени лист града Зрењанина“ број 10/18 – пречишћен текст, 

14/18, 7/19, 33/20 и 11/21),  Надзорни одбор на седници одржаној дана 05.01.2022. године, 

донеo je 

 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА  

„ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ“ ЗРЕЊАНИН 

 

 

Члан 1. 

 

У Статуту „Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин („Службени лист града 

Зрењанина“ број 10/18 – пречишћен текст, 14/18, 7/19, 33/20 и 11/21) у члану 9. став 3. 

бришу се алинеје 18 - 28 и додају нове алинеје 18 - 42 које гласе:                                                      

"- планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање (редовно одржавање у 

летњем и зимском периоду, рехабилитацију и ургентно одржавање) и заштиту јавног пута, 

- вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању (редовном 

одржавању у летњем и зимском периоду, рехабилитацији и ургентном одржавању) и 

реконструкцији јавног пута, 

- организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији, 

одржавању (редовном одржавању у летњем и зимском периоду, рехабилитацији и 

ургентном одржавању) и заштити јавног пута, 

- уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању (редовном одржавању у летњем и 

зимском периоду, рехабилитацији и ургентнм одржавању), реконструкцији и стручном 

надзору јавног пута, 

- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем (редовном 

одржавању у летњем и зимском периоду, рехабилитацији и ургентном одржавању) и 

заштитом јавног пута,  

- организовање наплате и контроле наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних 

овлашћења, 

- праћење стања путне мреже, 

- заштиту јавног пута 

- означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким 

подацима за те путеве, 



- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на јавном путу, 

- изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање 

некатегорисаним путевима у насељу, 

- издавање услова за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију 

саобраћајног прикључка на јавни пут и доношење решења инвеститору о испуњености 

издатих услова, 

- издавање услова за израду техничке документације, односно за постављање линијског 

инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута (железничка 

инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, 

линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона 

инфраструктура и др.) и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова, 

- издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу, 

- издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу, 

- издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута, 

- издавање одобрења за постављање рекламних табли и паноa,  

- издавање одобрења за постављање уређаја за обавештавање или оглашавање на јавном 

путу,  

- издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања 

радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, 

- подношење захтева за упис јавних путева са припадајућим објектима и земљиштем у јавне 

књиге о евиденцији права на непокретностима као јавна својина града Зрењанина, 

- вршење инвеститорске функције, организовање стручног надзора, издавање услова за 

израду техничке документације за изградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију и 

уступање радова и услуга на пројектовању, изградњи, реконструкцију, унапређењу и 

одржавању  јавне расвете, 

- вршење инвеститорске функције, организовање стручног надзора, издавање услова за 

израду техничке документације за изградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију и 

уступање радова и услуга на пројектовању, изградњи, реконструкцију, унапређењу и 

одржавању  семафорских уређаја, 

- вршење инвеститорске функције, организовање стручног надзора, издавање услова за 

израду техничке документације за постављање и одржавање и уступање радова и услуга на 

пројектовању, постављању и одржавању  хоризонталне и вертикалне сигнализације, 

- на захтев Оснивача даје мишљење и пружа стручну помоћ из делатности коју обавља, 

- вођење књиге основних средстава за објекте у власништву града за које је вршила 

инвеститорске послове, а који се не воде у другим јавним предузећима, односно у Градској 

управи. 

Досадашње алинеја 29 и 30 постају алинеје 43 и 44.“ 

 

Члан 2. 

 

Одлуку доставити Оснивачу на сагласност. 

 

Члан 3. 

 

Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Зрењанина“.  

 

 ПРЕДСЕДНИК  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 

                                                                               _______________________________                                                     

                                                                              Жарко Пандуров, дипл. правник 



  

 

   

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Дана 17.12.2021. године Скупштина града Зрењанина донела је Одлуку о изменама 

и допунама Одлуке о оснивању „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин бр.06-168-7/21-

I  која је објављена у ''Службеном листу града Зрењанина'' број 34/21.          

"Јавно предузеће за урбанизам" Зрењанин је дана 25. октобра 2021. године 

Градоначелнику послало иницијални предлог за измену и допуну Одлуке о оснивању 

"Јавног предузећа за урбанизам" Зрењанин у коме су навели да је потребно ускладити 

Оснивачки акт са Законом о путевима ("Службени гласник РС", бр. 45/18 и 95/18 - др 

закон). 

Чланом 1. предлога ове oдлуке дефинисане су делатности које ће предузеће 

обављати, а које се односе на управљање јавним путевима, као и у вези са јавном 

расветом. 

     

  Предлаже се Надзорном одбору да усвоји предлог ове oдлуке у датом тексту.  

 

 

Обрадиле: 

Љиљана Томовић, извршна директорица 

Зорица Карапанџин, дипл.правник 

 

 

 

 

 


