
 На основу члана 21. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, број 15/16 и 

88/19), члана 36. став 1. тачка 11. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20 - пречишћени текст) и члана 32. и 33. Статута ЈКП “Чистоћа и 

зеленило” Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', број 29/16, 5/17 и 7/18), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града Зрењанина на седници одржаној ----

----------2022. године донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО” 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

      ИВАН ВОЈИНОВ, дипломирани економиста, РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Надзорног 

одбора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, као представник запослених. 

      

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина". 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Одредбом члана 21. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, број 15/16 и 

88/19), прописано је да мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком 

периода на који су именовани, оставком или разрешењем. 

 Чланом 36. став 1. тачка 11. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да 

Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач град 

Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге 

опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.  

.  Чланом 32. Статута ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 29/16, 5/17 и 7/18) регулисано је, између осталог, да Надзорни одбор Предузећа 

има три члана, од којих је један председник, које именује и разрешава Оснивач. Мандат 

председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, 

оставком и разрешењем. Чланом 33. Статута прописано је да мандат председнику и члановима 

Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем. 

       Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о разрешењу члана Надзорног 

одбора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, представника запослених. 

 На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града Зрењанина донела 

је решење као у диспозитиву. 

 



 

 

  

   УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења. 

 

   РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Ивану Војинову, 

2. ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин , 

3. 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 

 

        Предлагач: 

Комисија за персонална питања 

Кристина Ћиришан, председник 

 


