
На основу чл. 36. 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 доноси  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

 

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ‘’Водовод и 

канализација’’ Зрењанин под бр. 3728 од 14. децембра 2021. године. 

 

        

II. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

- ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин и 

- Архиви. 
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  

Дана:  

З Р Е Њ А Н И Н 

 

            ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

             Чедомир Јањић 

 

 

 
            



О б р а з л о ж е њ е    

 

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

Зрењанина'', број 17/20 - пречишћен текст) предвиђеноје је да Скупштине града оснива 

јавна предузећа и друге облике организовања за обављање делатности од општег 

интереса у складу са законом и овим 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 

статуте, опште акте и друге правне акте и радње, а чланом 128. став 1. Статута 

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

закључке, препоруке и упутства.  

Надзорни одбор ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Зрењанин на седници донео је 

Одлуку бр. 3728 од 14. децембра 2021. године којом се даје сагласност да се ЈП 

‘’Водовод и канализација’’ а.д. Требиње без накнаде, у власништво пренесе опрема за 

контролу и оверавање водомера која је таксативно наведена у Одлуци, а чију 

књиговодствену вредност је ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ исказало  у допису број 85 

од 14. јануара 2022. године: 

- Мерна посуда 2х, имн. броја 320 и 321, вредност: 0,00 динара; 

- Ротометар 2х , имн. броја 320- и 321-, вредност: 0,00 динара; 

- Стезни цилиндар 2х, имн. броја 320е и 321б, вредност: 0,00 динара; 

- Кадица испод уређаја за баждарење, имн. броја 320a, вредност: 0,00 динара; 

- Систем отварања и затварање казана, имн. броја 320б, вредност: 0,00 динара; 

- Мерна група, имн. броја 320ц, вредност: 0,00 динара; 

- Радни сто, имн. броја 320д, вредност: 0,00 динара; 

- Казан за баждарење водомера, имн. броја 3813, вредност: 39.727,45 динара; 

- Центрифугална пумпа sv 1604 4,4 KW 2x, имн. броја 3140 и 3141, вредност: 0,00 

динара; 

- Центрифугална пумпа sv 209 1,1 KW, имн. броја 3142, вредност: 0,00 динара; 

- Склоп за аутоматско управљање баждарицом, имн. броја 3285, вредност: 0,00 динара; 

- Фреквентни регулатор Seatv 31hu 22n4, имн. броја 3536, вредност: 3.345,00 динара; 

- Фреквентни регулатор  5,5 KW 2x, имн. броја 4347 и 4348, вредност: 3.345,00 динара. 

Наведена Одлука достављена је граду Зрењанину ради давања сагласности на 

исту. 

На основу члана 10. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 

РС'', бр. 15/15 и 88/19) јавно предузеће и друштво капитала својом имовином 

управљају и располажу у складу са законом и оснивачким актом. Чланом 25. Одлуке о 

промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа ‘’Водовод и канализација’’ 

Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', број 27/16 - пречишћен текст) 

предвиђено је да предузеће не може да отуђи објекте и друге непокретности, 

постројења и уређаје који су у функцији обављања делатности од општег интереса, 

осим ради њихове замене због дотрајалости, модернизације или техничко - 

технолошких унапређења, а чланом 26. Одлуке да се прибављање и отуђење имовине 

веће вредности која је у непосредној функцији обављања делатности од општег 

интереса врши уз сагласност Оснивача. 



На основу изнетог, предлаже се да Скупштина града Зрењанина донесе Одлуку 

којом се даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ 

Зрењанин под бр. 3728 од 14. децембра 2021. године. 

 

 

Припрема: 
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