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СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 110. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст и 33/20) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20)  

Градско веће града Зрењанина је дана 10.12.2021. године утврдило Предлог Одлуке о 

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

атмосферских и отпадних вода, на исти нема примедби и упућује га Скупштини града 

Зрењанина на разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Горан Миливојев.                         
 

 

 

       

                                     ПРЕДСЕДНИК  

            ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                          Симо Салапура 

 

 

 

ЈХ/ 



 

 На основу члана 51. став 1. тачка 33. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 110. став 3. 

Пословника Скупштине града Зрењанинa (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

17/20 – пречишћен текст и 33/20), Градоначелник града Зрењанина је дана 

10.12.2021. године разматрао Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о 

снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних 

вода и дао следеће 

 

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

 

 

 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о 

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

одвођењу атмосферских и отпадних вода, који је утврдило Градско веће.  
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                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                           Симо Салапура   

 

 

 

 

 

ЈХ/ 



На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима (''Службени 

гласник Републике Србије'', бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 32. тачка 6) Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14-др. 

закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21) и чл. 36. и 128. став 1. Статута града 

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

Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана ____________ 2021. године 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, 

ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ 

ВОДА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу 

атмосферских и отпадних вода (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/14, 14/15, 

24/15, 21/16, 37/17, 18/19 и 11/21), у члану 3.  став 1. мења се и гласи: 

 "Комуналну делатност пречишћавања отпадних вода, на територији града 

Зрењанина обавља Друштво за ограниченом одговорношћу BEGEJ WATER 

Београд (у даљем тексту: Друштво), а комуналне делатности испоруке воде и 

одвођење атмосферских и отпадних вода обавља Јавно комунално предузеће 

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

У истом члану после става 3. додаје се став 4. који гласи:  

"Начин вршења комуналне делатности пречишћавања отпадних вода, права 

и обавезе Града и Друштва, као и начин плаћања цене за вршење ове комуналне 

делатности уређују се уговором између Града и Друштва." 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града 

Зрењанина''. 
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 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                    Чедомир Јањић      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Правни основ за доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о снабдевању 

водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода је члан 

13. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 88/11, 104/16 и 

95/18) којим је, између осталог, одређено да скупштина јединице локалне 

самоуправе одлукама прописује начин обављања комуналне делатности, као и 

општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника 

услуга на својој територији, члан 32. тачка 6) Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. 

закон, 47/18 и 111/21) којим је одређено да скупштина општине доноси прописе и 

друге опште акте и чл. 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20-пречишћен текст) којима је одређена  надлежност 

Скупштине града, као и да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

 Доношењу Одлуке о измени и допуни Одлуке о снабдевању водом за пиће, 

пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода приступило се из 

потребе поверавања комуналне делатности пречишћавања отпадних вода, на 

територији града Зрењанина компанији BEGEJ WATER DOO Београд. Наведеном 

Одлуком такође се наводи да ће се начин вршења комуналне делатности 

пречишћавања отпадних вода, права и обавезе Града и Друштва, као и начин 

плаћања цене за вршење ове комуналне делатности уредити посебним уговором 

између града и друштва. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града 

Зрењанина'' из разлога хитности организације послова у Предузећу. 

 На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе 

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

одвођењу атмосферских и отпадних вода  у датом тексту. 

 

Припрема: 

Јелена Табачки 

 

Контролише: 

Начелника Одељења за људске ресурсе и правне послове 

Ђина Даријевић 

 

Одобрава:  

в.д. начелника Градске управе 

Милош Королија 

 


