РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-3/22-46-III
Дана: 13.05.2022. године
Зрењанин

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 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 13.05.2022. године
утврдило Предлог Одлуке о измени Одлуке о задуживању града Зрењанина ради
финансирања капиталних инвестиција на исти нема примедби и упућује Скупштини
града Зрењанина на разматрање и доношење.
За известиоца по овој тачки одређује се Еуђенија Бесу.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура

На основу члана 33. став 1., члана 34. став 1. и 2. и члана 36. став 1. Закона о јавном
дугу (''Службени гласник Републике Србије'' број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и
149/20), члана 32. тачка 15. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије", број: 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21 –
др.закон), члана 36. тачка 61. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина",
број: 17/20 – пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина је дана _____________ године
донела
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
РАДИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
I
ОДОБРАВА СЕ измена Одлуке о задуживању града Зрењанина ради финансирања
капиталних инвестиција, број: 06-99-1/21-I, коју је донела Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 31. јула 2021. године.
II
Члан II тачка 2. друга алинеја мења се и гласи:
'' Радови на изградњи путева, паркинга, тротоара и бициклистичких стаза, у износу од
100.000.000,00 динара;''.
III
У осталом делу Одлука остаје непромењена.
IV
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:
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о задуживању:
- Законом о јавном дугу (''Службени гласник Републике Србије'' број 61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20), у члану 33. став 1 утврђено је да одлуку о задуживању
локалне власти доноси надлежни орган локалне власти по претходно прибављеној
сагласности Министарства, у члану 34. став 1 истог закона утврђено је да се локалне власти
могу задуживати у земљи, док је у ставу 2 утврђено да се могу задуживати у домаћој и
страној валути, и у члану 36. став 1 истог закона утврђено је да се локалне власти могу
дугорочно задуживати ради финансирања или рефинансирања капиталних инвестиционих
расхода.
- Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број: 129/07,
83/14 – др.закон, 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21 – др.закон), у члану 32. тачка 15 утврђено је
да Скупштина општине доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим
се уређује јавни дуг, док је у члану 66. став 3 истог закона утврђено да се одредбе које се
односе на Скупштину општине примењују на Скупштину града.
- Статутом града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број: 17/20 –
пречишћен текст) у члану 36. тачка 61 утврђена је надлежност Скупштине да донесе акт о
јавном задуживњу града Зрењанина.
Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана 31. јула 2021. године донела
Одлуку о задуживању града Зрењанина ради финансирања капиталних инвестиција, број: 0699-1/21-I.
Измену наведене Одлуке потребно је извршити због преусмеравања намене средстава,
јер је првобитном Одлуком планирана капитална рехабилитација улица, а током реализације
дефинисаних пројеката приоритет је дат изградњи путева и паркинга.
Припрема:
______________
(Мирјана Малуцков)
Контролише:
Заменик Начелника Одељења за финансије
______________
(Еуђенија Бесу)
Одобрава:
НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
______________________
(Милош Королија)

