
а основу члана 22. став 1. тачка 9. и става 3. Закона о јавним предузећима,
члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана ______________2022. године, донела је

Р ЕШ ЕЊ Е

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈКП
„Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, коју је донео Надзорни одбор предузећа на
седници одржаној дана 25.03.2022. године под бројем: 01-16/12-4.

2. Одлука о расподели нераспоређене добити коју је донео Надзорни одбор
предузећа налази се у прилогу овог Решења и чини његов саставни део.

3. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
-ЈКП „Чистоћа и зеленило” Зрењанин
-Одељењу за финансије
-Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
-А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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

Правни основ за доношење Решења је члан 22. став 1. тачка 9. Закона о
јавним предузећима (“Службени гласник РС “ број 15/2016 и 88/2019), члан 270.
став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник РС “ број
36/2011, 99/2011, 83/2014 -др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члан 32.
Одлуке о буџету града Зрењанина за 2021. годину (“Службени лист града
Зрењанина”, број 31/20 и 22/21).

Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 25.03.2022.
године донео Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈКП „Чистоћа и
зеленило“ Зрењанин, број 01-16/12-4, којом се део нераспоређене добити из
ранијих година користи за покриће губитка из ранијих година у износу од
22.263.749,03 динара.

Након покрића губитка из ранијих година, остатак нераспоређене добити из
ранијих година износи 156.952.020,87 динара.

На основу претходно наведеног предлаже се Скупштини града Зрењанина да
донесе Решење као у диспозитиву.

Припрема:
Светлана Црњански

Контролише:
ШЕФ ОДСЕКА ЗА БУЏЕТ
Мирјана Малуцков

Одобрава:

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ Милош Королија

Еуђенија Бесу



JKi qrcroia u 3eneHhno
3PEISAH14H

JKfl ,,qncroha n 3ereEr!'ro" 3perraHr-rH

3pe6annH, Eeorpa,qcKa I7
Bpoj:01-244/1

AaryM: 10.05.2022. roAuHe
Peny6raxa Cp6nja
Ayrouolrna llorpajuua BojBoanxe
fpaa 3persanaa
fparcKa ynpaBa
Ogen erse sa $unacuje - oace( 3a 6)'[rer

flpe,4Mer: AocraBa AoKweHralllij e

llorrroBaEIl,
y rrpnJrory aolrica aocraB,EaMo BaM cne,{ehy aoKyMeHTaunjy:

. O,qry(a Ha,q3oplror og6opa o pacno,uerli sepaclropebeEe ao6lrr!-I

. O6pa3roxer6e Oanyre Ha.a:opuor oa6opa o pacloaerq HepacnopebeEe ,qo6lirl

23000 3peBaMH, Seorpaack 17
leaeqoa 423t522-350 423622-354

uldpa adarHonu 3arr
T€{ynM pacyH 160'€606'67

'4.g. nupexropq

Matiq|r6pol 304e653
Perrcrap.rq 6poi 321503234rIilfillltw\ '1il1,('/.llllll'(



JaBHo KoMyHa,rHo [peAy3ehe

,,9lrcroha u seleuu:to"
Bpoj:01-16/12-4

[ary u: 25.03.2022.r o guue

3pemanun

Ha ooroey ogpea6a.r:rana 37.crao l. ravra
3pen anun, 6poj| 0|-4'13/| o.4 05.09.2016.rosrlue,
ceIHllur onpxaHoj 25.03.2022.rolft He. noHeo je:

9. Craryra JKII ,,9r-rcroha u :elenzlo"
Haagopuu o,q6op flpe4yoeha ua cnojol

O,IIJ'IYKY
o pacfloAe,'ul HepacnopeDeHe AoOI|TI|

Hepacnopefeua 4o6ur u: panrjlx ro.qrua JaBHor (oMyranuor npegy:eha ,,I{rcroha u
3ereuuro" 3per6aum, y u3nocy og 119.215.769,90 4mapa he ce AeJroM nc(oplrcraTr.r 3a

notrprrhe ry6rr(a r.r3 panr.rjlrx roAnua y ll3Hocy ot 22.263.'149,03 p:uuapa.

OEPA3JIOXETbE

flpaout ocnoa:a gonouene OaryKe, caApxagje y .r,:agy 37. crag l. ra.tr@ 9. Craryra
npe4y:eha rojr.rlr j e nponucauo 4a Ha,qsopnu oA6op flpeaFeha 4ouocv O4rryry o pacnoae.nu

A06rrrr-r, oAEocEo Haql,luy uoxpnha ry6rzrxa.

y qnaqy 37. crao 3., yrnpleuo je Aa Ea Oaryry Ha,u3opuor o46opa o pacno4enr

.lo6rrrtr. oAHocHo noKpuhy ry6rrna. CxynU-rruna rpaAa aaje caraacuocr.

Ha ocuoey HaBe,qeHor. aoneraje O4.ryra rao y u:peuu.



O6pa:.iroxen e

JKfl ,,r{rcroha r :elenu:ro" 3penanuxje ycrer norperlno ypaberor o6pavyna
pe:epeucarra :a jy6r.rrapue sarpa,{e 3a 2020. ro,uay( jep je rcrt pabeu Ha 6a3ll Hnxux
ro$uqnjeuara), npnr<a3ar{no Mar6e rporrrKone pe:eprr,rcal6a :a jy6ulapue uarpage y oaxocy
Fa peturlo r,icIIJIaheHe.

O6pavyn rpounoea pe:epercaoa sajy6. uarpage y 2020 rog. pateH lra 6a3tl xoeibllufijenara
.la (oje ce o.reKfiBa,io Aa he MHoro paHuje 3ax[Berr-r (npegysehe je 6r-uo nprlropano ,ua

erue reQrqrjexre :a lrcflnary jy6finapHfix Harpala npuue*yje no sarory API4 a yc,'roBr, 3a

cMarierbe Ilcrt x c'tBopJ-rnrj 6t ce EaxoH norn[cuBarla HoBor Kore(TriBFor yroBopa, API4 je
oSaBe3ana flpe.qy3ehe Ia (pr'rMeHrr Bfiuie KoeQlqrjer]'e .ra o6pavyH jy6rar. HarpaAa oA oH]{x
Koirr cy ae4)nHucau{ y flpawrruury o pa,uy npe,ly:eha jep cy rala BaxeheM IIoce6HoM
xorreKruBHoM yroBopy 3a jaaxa npegyseha rpara 3pe*aHr'rHa ,[are Behe Moryhtocr! oa
onnx rojeje llpeay:lehe, peanHo, Morno Aa acrlr.ruanqipa.

Ha 6a:v rope r-l3lrerorJ Moxe ce 3a(JLyrrllTrr,qa 6r, 360r l(oplrr heBa nofpeunor o6pavyna
pe3epBrrcaBa sa jy6u.napne HarpaAe, ucnpaBEo 6rlo o,qpanmu l,lcllpaBl{y rperxKe Il3
flpelxo.{r{or nepfiola (a(o 6n SfiHaHcxjc(lr pe3ylrrar nociroBarla u za 2020. to!. v ga

2021.ro.q. 6ro pe,uEo [pr{Ka3arr. llpeMa o.{eJ6(y 10.19 MCOti 3a MCn (y ruraF6y cy
KrsrroBoacrBeur crat,{apari r<oje npeay:ehe Koprlc'm), rpeu(e rr3 npe'rxo,{Hlrx reprroaa cy
npolycrr't a rrorpelrna ricK,r3r.rBarla y $auancrljcrzv lr3BerrrrajzMa euTrrrera 3a jeAat !rn,r

BIlrIIe [peTxoJlErix neproaa (oJll sacTaJy yqnea He(opl-Iuhelsa I-III-I norpeuHor I{oplrrrhe16a

noy3,qaHrd unQoplraur.rja. Ha 6a:r oapea6r flpaer:[rzna o paqyHoBo,qcrBeHr.rM

floJlrrfi(aMa JKII ,,qucroha Il 3ereHfiJro", .JnaH 19, craB fipBrr, ucnpaB(a Ea(Ha,qHo

ycTaHoBj6elrrx MaTepfijajrr{o 3HaqajErx rpeua(a y r-r3Hocy BeheM o.4 2olo yl(ynl{rx nprxo,Ua

rz3 nperxo,qxe roafiHe Bprrlu ce npeko parrlHa HcpacnopeAjeHe ro6urn A3 paHlrjnx roauHa,

orHocHo nepacloperieHor ry6rrr(a paHr'rjnx ro,{{Ha Ha Ha.rr}r yrBpAjeH O.(e,'r(ov 10. -
Pa'JyfioBoAcrBeHe rrorr.rrr.rKe, rrpoueEe tI rpeIII(e. l4:uoc rcojr.r [pe,4craBr6a z%o y(yn:P'ot

npxxoAa 3a 2021. roa. qnHr, 12.833.210,47 1au. re roperqrja rpeuke kojy quHll ll3goc oa
26.612.2'73,22 IuH. Kr6lrroBoAcrBeEo rperrrpa xao uarepuja.nno 3HaqajHa rpeuKa u
licnpaBJba ce rlpel{o paqyEa rJepacrropoAjeHe ,[o6llTu r.r3 par:rjm< ro,urma. BaNuo .ie
HanoMerryrlr ra eQet<ar Kope(quje noqernor crar6a p$epBr-rcar6a ta 2021lo& u sa 6uu
TOfa ao(Fr,rrxeErrx TpornKoBa pe3epBr.rcana :a jy6r,rapue Harpa,qe He 6ll Hrvrao Eftxaxae

e4lekar Ha Beh o6paqyHa'ru flope3 Ha,406rrr :a 2020.ro,aruy. Tavufije, rrcrr-r rBEoc nope3a Ea

,qo6{T nnaha ce r npe Kope(qrje lorrerFor crarLa pe3epBllcal5a (ao u Har(orr rora.

O6:r'rporM ga JKfl ,,9ucroha ll 3ereunno" no 3aBprrrlruM paqy]rMa 3a flperxoate roAHHe riMa

nc(a3aHy Hepacropolery ao6ar y r3Hocy oI 179.215,769,40.I.11}I, ry6lrra( IIc(a3aE y
2020.ro.1. :6or o6jarurrene Kopexrlqie noqergor crarra

ry6urra y n3Hocy oa
22.263.7 49,00 mvapa

CneNaEa bopbennh, rfinr. euq

,{ripeKropa


