
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
ГОДИНА ХVII               ЗРЕЊАНИН        27. ОКТОБАР  2008.                               БРОЈ: 27

 
272 

На основу члана 32. став 1. тачка 1. и чл. 
41. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 31. 
тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр.21/08), Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној дана 
27.10.2008. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1. 

 
У Пословнику Скупштине града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 18/08 и 24/08)  члан 41. мења се и гласи: 

''Број и састав чланова радног тела 
утврђује се актом о оснивању радног тела и овим 
Пословником у складу са законом.'' 

 
Члан 2. 

 
Члан 42. брише се, а чланови од 43. до 

136. постају чланови од 42. до 135. 
 

Члан 3. 
 

У члану 43. став 1. брише се. 
Досадашњи ст. 2, 3, 4. и 5. постају ст. 1, 

2, 3. и  4. 
Досадашњи став 4. који постаје став 3. 

мења се и гласи:  
''Председник и чланови радних тела могу 

бити бирани из реда одборника или грађана, 
стручњака за поједине области осим радних тела 
чији је начин формирања регулисан Статутом, 
овим  Пословником и другим актима у складу са 
законом.''  

Члан 4.  
 

У члану 44. став 2. мења се и гласи: 
''Предлог за разрешење члана радног тела 

може поднети председник Скупштине, Комисија 

за персонална питања, одборничка група за 
члана радног тела који је из реда чланова те 
одборничке групе или 10 одборника 
Скупштине.''  

Члан 5. 
 

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:  06-101-1/08-I-04-01 
Дана: 27.10.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31.  тачка 8. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 27.10.2008. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног 
комуналног предузећа ''Градска топлана'' 
Зрењанин који је донео Управни одбор Јавног 
комуналног предузећа ''Градска топлана'' 
Зрењанин на петој седници одржаној 01.09.2008. 
године. 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
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СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-101-2/08-I-04-01 
Дана: 27.10.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 23. и 
члана 35. став 2. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08), 
члана 7. Одлуке о установљењу дана општине, 
награде града и других празника и 
манифестација општине Зрењанин (''Службени 
лист општине Зрењанин'', бр. 7/94, 5/96, 11/99 и 
10/03) и члана 40., 41., 42. и 43. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 18/08 и 24/08), Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној 
27.10.2008. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ  

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И 

ПРИЗНАЊА 
 

I 
 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за додељивање 
награда и признања.  

II 
 

 Комисију чине председник и четири 
члана. Председник се бира из реда одборника.  
 

III 
 

 У  Комисију за додељивање награда и 
признања бирају се: 
 
ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 
1.НАДА СПОРИН, медицинска сестра 
 
ЗА ЧЛАНОВЕ: 
2.УГЉЕША ШАЈТИНАЦ, драматург- књижевник   
3.ДРАГАНА ЂОКИЋ, васпитач           
4.СТАНКО ПЕКЕЗ, машински техничар    
5.ЈОЛАНКА КОВАЧ, професор 
 

IV 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-101-3/08-I-04-01 
Дана: 27.10.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 7. Одлуке о 
установљењу Туристичке организације општине 
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', 
бр. 7/94, 1/98, 1/99 и 7/99) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 27.10.2008. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН  
 

I 
 

МИЛАН МИЛОШЕВ, економиста, 
разрешава се дужности директора Туристичке 
организације општине Зрењанин. 
 

II 
 

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-101-4/08-I-04-01 
Дана: 27.10.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 7. Одлуке о 
установљењу Туристичке организације општине 
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', 
бр. 7/94, 1/98, 1/99 и 7/99) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 27.10.2008. 
године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН  

 
I 

 
МАРИНА МАРТИНОВ, економиста, 

именује се за вршиоца дужности директора 
Туристичке организације општине Зрењанин. 
 

II 
 

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-101-5/08-I-04-01 
Дана: 27.10.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 23. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 40. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 18/08 и 24/08) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 27.10.2008. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ ОДБОРА  
РАДИ УТВРЂИВАЊА РАЗЛОГА ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА 
НАД  АД ''ШИНВОЗ'' ЗРЕЊАНИН   

 
I 

 
 ОБРАЗУЈЕ СЕ  Анкетни одбор ради 
утврђивања  разлога за покретање стечајног 
поступка над АД ''ШИНВОЗ'' Зрењанин, а након 
спроведеног поступка приватизације (у даљeм 
тексту: Анкетни одбор). 

 
II 
 

 Задатак Анкетног одбора је: 
- да утврди разлоге за покретање стечајног 
поступка над АД ''ШИНВОЗ'' Зрењанин, као и 
све чињенице и услове пословања који су истом 
претходили,   

- да у том циљу предузима одређене мере и врши 
одређене активности и да се обраћа надлежним 
органима и субјектима, као и да спроводи 
одређена испитивања у односу на актере 
приватизације АД ''ШИНВОЗ'' Зрењанин, купце 
и чланове Управе, представнике синдиката и 
малих акционара, представнике Министарства 
економије и регионалног развоја и Агенције за 
приватизацију и других,  
- да иницира покретање одговарајућих поступака 
за утврђивање одговорности пред надлежним 
државним органима и 
- да обавештава средства јавног информисања. 

 
III 

 
 Анкетни одбор ће поднети извештај о 
свом раду Скупштини града Зрењанина по 
истеку 3 месеца од именовања чланова Анкетног 
одбора. 
 Рад Анкетног одбора је јаван, осим ако 
Анкетни одбор не одлучи другачије у зависности 
од поверљивости података којима располаже.  
 

IV 
 

 Анкетни одбор чини  9 чланова. 
 Председника Анкетног одбора одређују 
чланови из својих редова. 
 Чланови Анкетног одбора именоваће се 
посебним Решењем. 

V 
 

 Административно техничке послове за 
потребе Анкетног одбора обављаће надлежна 
организациона јединица Градске управе. 
 

VI 
 

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-101-6/08-I-04-01 
Дана: 27.10.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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Република Србија 
УСТАВНИ СУД 
Број: IУ-394/2003 
Дана: 13.10.2008. 
Б е о г р а д 
 
 Уставни суд у саставу: председник др 
Боса Ненадић и судије др Оливера Вучић, др 
Марија Драшкић, Весна Илић Прелић, др Агнеш 
Картаг Одри, Катарина Манојловић Андрић, мр 
Станка Милановић, мр Драгиша Слијепчевић, др 
Драган Стојановић и Предраг Ћетковић, на 
основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава 
Републике Србије, на седници одржаној 17. јула 
2008. године, донео је  
 

О Д Л У К У 
 

 1. Утврђује се да одредбе члана 4. став 1. 
и члана 9. став 2. Одлуке о сахрањивању и 
гробљима (''Службени лист општине Зрењанин'', 
бр. 7/93, 8/93, 10/93 и 2/94), у време важења нису 
биле у сагласности са Уставом и законом. 
 2. Покреће се поступак за оцену 
уставности и законитости одредбе члана 3. став 
1. Одлуке о уређивању и одржавању гробља и 
сахрањивању (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 14/05). 
 3. Ову одлуку доставити Скупштини 
града Зрењанина, ради давања одговора поводом 
покренутог поступку из тачке 2. 
 4. Рок за давање одговора из тачке 3. ове 
одлуке је 15 дана од дана пријема одлуке. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Уставном суду поднета је иницијатива за 
оцену уставности и законитости одредаба члана 
4. став 1. и члана 9. став 2. Одлуке наведене у 
тачки 1. изреке. У иницијативи се наводи да 
одредба члана 4. став 1. Одлуке, у делу у којем 
се пружање погребних услуга, а у које спада и 
превоз умрлих лица од места преузимања до 
гробља и пренос унутар гробља, поверава јавном 
предузећу које је основала општина, није у 
сагласности са Уставом и законом, јер је законом 
прописано да наведену делатност могу обављати 
сва јавна и друга предузећа и предузетници, а 
тиме се нарушава и принцип једнакости и 
равноправности на тржишту свих лица која су 
оспособљена за пружање услуга на тржишту. 
Одредба члана 9. став 2. Одлуке, према 
наводима иницијатора, није у складу са Уставом 

и законом, јер се не може одредити да само јавно 
комунално предузеће може вршити превоз 
умрлих лица до гробља, већ та могућност мора 
бити дата свима онима који испуњавају услове 
за обављање те делатности.  
 Скупштина општине Зрењанин у свом 
одговору наводи да је Законом о комуналним 
делатностима прописано да се комуналном 
делатношћу сматра и уређење и одржавање 
гробља и сахрањивање које, поред осталог, 
подразумева и превоз и пренос умрлих лица. У 
одговору се истиче да наведену комуналну 
делатност у општини Зрењанин обавља јавно 
комунално предузеће, које је сагласно Закону и 
основано за обављање комуналне делатности, 
као и да је Законом предвиђено да јавно 
комунално предузеће може обављање појединих 
послова из оквира своје делатности поверити 
другом предузећу или предузетнику, на начин и 
по поступку утврђеном прописом скупштине 
општине и под одређеним условима прописаним 
тим законом. 
 У поступку пред Уставним судом 
утврђено је да је Скупштина општине Зрењанин, 
позивајући се на члан 1. Закона о сахрањивању и 
гробљима (''Службени гласник РС'', бр. 20/77 и 
6/89), члан 2. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 
44/89) и члана 38. Статута општине Зрењанин 
(''Међуопштини службени лист Зрењанин'', бр. 
10/91 и ''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 
47/93), донела Одлуку о сахрањивању и 
гробљима (''Службени лист општине Зрењанин'', 
бр. 7/93). Одлука је више пута мењана, али само 
у делу у коме су садржане казнене одредбе, и те 
измене Одлуке су објављене у ''Службеном 
листу општине Зрењанин'', бр. 8/93, 10/93 и 2/94. 
 Оспореном одредбом члана 4. став 1. 
Одлуке било је прописано да пружање 
погребних услуга и одржавање градских 
гробаља обавља Јавно комунално предузеће 
''Чистоћа и зеленило'' које је основано за 
обављање те комуналне делатности (у даљем 
тексту: ЈКП), а оспореном одредбом члана 9. 
став 2. Одлуке – да је ЈКП дужно да изврши 
превоз посмртних остатака умрлог на гробље и 
то у просторије изграђене за чување посмртних 
остатака до њихове сахране, најкасније у року од 
4 часа од момента обавештавања о наступању 
смрти.  
 Одлука о сахрањивању и гробљима 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 7/93, 
8/93, 10/93 и 2/94), чије се одредбе оспоравају, 
престала је да важи 26. новембра 2005. године, 
ступањем на снагу Одлуке о уређивању и 
одржавању гробља и сахрањивању (''Службени 
лист општине Зрењанин'', бр. 14/05). 
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 Одредбом члана 3. став 1. важеће Одлуке 
прописано је да послове уређивања и одржавања 
гробља, сахрањивања и друге послове погребне 
делатности и пружање погребних услуга обавља 
ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин које је 
основано за обављање те комуналне делатности 
(у даљем тексту: Предузеће). 
 Устав Републике Србије од 1990. године, 
који је важио у време подношења иницијативе, 
престао је да важи 8. новембра 2006. године, 
ступањем на снагу новог Устава Републике 
Србије, тако да се оцена уставности може 
вршити у односу на одредбе важећег Устава. 
 Уставом Републике Србије од 2006. 
године утврђено је: да је предузетништво 
слободно и да се може ограничити законом, ради 
заштите здравља људи, животне средине и 
природних богатстава и ради безбедности 
Републике Србије (члан 83.); да сви имају једнак 
положај на тржишту и да су забрањени акти 
којима се, супротно закону, ограничава слободна 
конкуренција, стварањем или злоупотребом 
монополског или доминантног положаја (члан 
84. став 1. и 2.); да општина, преко својих 
органа, у складу са законом уређује и обезбеђује 
обављање и развој комуналних делатности (члан 
190. став 1. тачка 1.).  
 Законом о сахрањивању и гробљима 
(''Службени гласник СРС'', бр. 20/77, 24/85 и 6/89 
и ''Службени гласник РС'', бр. 53/93, 67/93, 48/94 
и 101/05) прописано је: да се сахрањивање 
умрлих, одређивање и стављање ван употребе 
гробља, одржавање и уређење гробља и 
крематоријума врши на начин утврђен прописом 
скупштине општине, донетим у складу са 
начелима овог закона и другим прописима који 
се односе на сахрањивање и гробља (члан 1.); да 
послове погребне делатности и уређивања и 
одржавања гробља врше организације 
удруженог рада којима је скупштина општине 
поверила вршење ових послова (члан 6. став 1.). 
 Законом о комуналним делатностима 
(''Службени гласник РС'', бр. 16/97 и 42/98) 
прописано је: да се овим законом одређују 
комуналне делатности и уређују општи услови и 
начин њиховог обављања (члан 1.); да општина, 
град, односно град Београд (у даљем тексту: 
општина), у складу са овим законом, уређује и 
обезбеђује услове обављања комуналних 
делатности и њиховог развоја (члан 2.); да 
комуналну делатност обавља јавно комунално, 
односно друго предузеће и предузетник, зависно 
од природе комуналне делатности и конкретних 
услова и потреба у општини, у складу са законом 
и прописима донетим на основу закона (члан 3. 
став 3.); да су комуналне делатности, у смислу 
овог закона, делатности испоруке комуналних 

производа и пружање комуналних услуга, који 
су незаменљив услов живота и рада грађана и 
других субјеката на одређеном подручју у које, 
поред осталог, спада и уређење и одржавање 
гробља и сахрањивање (члан 4. став 1. тачка 9.); 
да уређење и одржавање гробља и сахрањивање 
обухвата опремање простора за сахрањивање, 
изградњу и одржавање стаза, уређивање, 
опремање и одржавање објеката за погребне 
услуге и крематоријума, одржавање гробова, 
укоп или кремирање умрлих, њихов превоз и 
пренос и пружање других погребних услуга 
(члан 5. тачка 9.); да за обављање комуналних 
делатности општина оснива јавна комунална 
предузећа, или њихово обављање поверава 
другом предузећу, односно предузетнику, у 
складу са законом и прописима скупштине 
општине (члан 8. став 1.); да делатности 
пречишћавања и дистрибуција воде, 
пречишћавања и одвођења атмосферских и 
отпадних вода, производње и снабдевање паром 
и топлом водом, као и трамвајски, тролејбуски и 
шински превоз путника у градском саобраћају, 
обављају јавна комунална предузећа (члан 8. 
став 2.); да поједине комуналне делатности из 
става 2. овог члана, односно обављање тих 
делатности на одређеном подручју, кад 
оснивање јавног предузећа не би било 
рационално обзиром на обим послова и број 
корисника, општина може поверити другом 
предузећу и предузетнику уговором, на основу 
јавног конкурса (члан 8. став 3.); да општина 
може основати јавно комунално предузеће за 
обављање и других делатности из члана 4. овог 
закона или њихово обављање поверити другом 
предузећу или предузетнику на начин из става 3. 
овог члана (члан 8. став 4.); да се обављање 
комуналних делатности или појединих послова 
из оквира тих делатности које се, сагласно овом 
закону могу поверити предузећу или 
предузетнику врши на време до пет година (члан 
11. став 1.); да уколико се обављање комуналних 
делатности или појединих послова из оквира тих 
делатности поверава предузећу или 
предузетнику који преузима обавезу улагања 
средстава у ту делатност, период на који се 
поверавање врши може трајати онолико колико 
траје период повраћаја уложених средстава, али 
не дуже од 25 година (члан 11. став 2.); да јавно 
комунално предузеће које је основала општина 
за обављање делатности из члана 8. став 4. овог 
закона, по истеку пет година по оснивању, 
односно по истеку периода из става 2. овог 
члана, конкурише за добијање послова под 
једнаким условима са осталим заинтересованим 
предузећима и предузетницима, а на начин и по 
поступку утврђеним прописом скупштине 
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општине (члан 11. став 3.); да скупштина 
општине прописује услове и начин поверавања 
обављања комуналних делатности на основу 
јавног конкурса, а нарочито: услове и начин 
спровођења јавног конкурса, питања која се 
обавезно регулишу уговором, општински орган 
који у име општине закључује уговор, време на 
које се закључује уговор, услове и поступак 
раскида уговора пре истека времена на које је 
закључен и права и обавезе које из тога 
проистекну (члан 12. став 1.); да изузетно од 
одредаба става 1. овог члана, скупштина 
општине може одлучити да се обављање 
комуналних делатности у смислу члана 8. става 
3. и 4. овог закона повери другом предузећу или 
предузетнику прикупљањем понуда или 
непосредном погодбом (члан 12. став 3.); да 
скупштина општине прописује начин 
организовања послова на уређивању и 
одржавању гробља, гробова и крематоријума и 
друге услове везане за обављање погребних 
услуга (члан 13. став 2.); да ће општина 
ускладити своје прописе са одредбама овог 
закона у року од шест месеци од дана његовог 
ступања на снагу (члан 27.); да постојећа јавна 
комунална предузећа настављају са радом и 
обављањем делатности за које су основана, с тим 
што су дужна да ускладе своју организацију и 
општа акта у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу овог закона (члан 28. став 1.); 
да се одредбе овог закона о условима 
поверавања комуналних делатности из члана 8. 
став 4. овог закона, односе и на јавна комунална 
предузећа основана за обављање тих делатности 
до ступања на снагу овог закона, с тим што се 
рок од пет година рачуна од дана ступања на 
снагу овог закона (члан 28. став 2.). Закон о 
комуналним делатностима ступио је на снагу 24. 
априла 1997. године. 
 Законом о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07) прописано 
је: да јединица локалне самоуправе за 
остваривање својих права и дужности и за 
задовољавање потреба локалног сановништва 
може основати предузећа, установе и друге 
организације које врше јавну службу, у складу са 
законом и статутом (члан 7. став 1.); да јединица 
локалне самоуправе може уговором, на начелима 
конкуренције и јавности, поверити правном или 
физичком лицу обављање послова из става 1. 
овог члана (члан 7. став 2.). 
 Из наведених одредаба Устава и закона 
произилази следеће: 
 Слобода предузетништва је, према 
Уставу, једно од основних начела економског 
уређења у Републици Србији, а Уставом су 
утврђени разлози из којих ова слобода може 

бити законом ограничена. Устав, такође, свима 
гарантује једнак правни положај на тржишту и 
забрањује акте којима се, супротно закону, 
ограничава слободна конкуренција, стварањем 
или злоупотребом монополског или 
доминантног положаја. Полазећи од принципа да 
су јединице локалне самоуправе надлежне у 
питањима која се, на сврсисходан начин могу 
остварити унутар јединице ликалне самоуправе, 
Устав утврђује да је општина надлежна да, 
између осталог, у складу са законом, уређује и 
обезбеђује развој комуналне делатности. 
 Са друге стране, наведене одредбе 
важећих закона уређују задовољавање потреба 
грађана у области комуналних делатности, 
конкретно, пружање услуге сахрањивања, као 
једне врсте комуналних услуга. 
 Закон о сахрањивању и гробљима 
прописује да послове погребне делатности и 
уређивања и одржавања гробља врше 
организације удруженог рада којима је 
скупштина општине поверила вршење ових 
послова.  
 Закон о комуналним делатностима, који 
на систематски начин уређује опште услове и 
начин обављања свих комуналних делатности, 
предвиђа могућност оснивања локалног јавног 
комуналног предузећа за обављање одређене, 
односно одређених комуналних делатности, али 
истовремено прописује правила и процедуре 
којима се обезбеђује остваривање начела 
слободног предузетништва и принципа једнаког 
правног положаја свих субјеката на тржишту, па 
и у случају када је за обављање одређене 
комуналне  делантости јединица локалне 
самоуправе основала јавно предузеће. Наиме,  
одредбама члана 11. Закона о комуналним 
делатностима прецизно је утврђено да: ако се 
обављање комуналних делатности или 
појединих послова из оквира тих делатности 
поверава предузећу или предузетнику, 
поверавање се врши на  пет година; ако то 
предузеће или предузетник преузимају и обавезу 
улагања средстава у делатност коју ће обављати, 
период поверавања може трајати онолико 
колико траје повраћај уложених средстава, а не 
дуже од 25 година; ако је за обављање 
делатности основано јавно комунално предузеће, 
по истеку пет година од оснивања, односно по 
истеку периода поврћаја уложених средстава, 
конкурише за добијање послова под једнаким 
условима с осталим заинтересованим 
предузећима и предузетницима, на начин и по 
поступку утврђеним прописом скупштине 
општине. Прелазним одредбама Закона  
предвиђено је да се за јавна комунална предузећа 
која су основана за обављање комуналне 
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делатности до ступања на снагу Закона наведени 
рок од пет година рачуна од дана ступања на 
снагу, као и да ће општине ускладити своје 
прописе са одредбама Закона у року од шест 
месеци од дана његовог ступања на снагу. 
 Дакле, у циљу спречавања стварања 
монополског положаја, што би за поседицу 
имало ограничавање слободне конкуренције, 
Законом је  предвиђена обавеза општине да, и у 
случају када је за обављање одређених 
комуналних делатности основала јавно 
предузеће, после одређеног периода пружи 
могућност и другим заинтересованим субјектима 
да конкуришу за њено обављање, што је не само 
у интересу слободне конкуренције, већ 
подједнако и у интересу квалитетнијег и 
економичнијег задовољавања потреба грађана. 
Закон предвиђа другачији режим за одређене, 
таксативно наведене комуналне делатности, због 
њихове природе, али пружање услуге превоза и 
преноса умрлих лица, као сегмент комуналне 
делатности сахрањивања, не подлеже никаквом 
посебном режиму. 
 На основу изнетог, по оцени Уставног 
суда, произилази да је Скупштина општине 
Зрењанин била у обавези да оспорену Одлуку, 
која је донета 1993. године усклади са Законом о 
комуналним делатностима до 24. октобра 1997. 
године, као и да је Јавно комунално предузеће 
''Чистоћа и зеленило''  могло обављати наведену 
комуналну делатност до 24. априла 2002. године, 
а да је након тога требало да конкурише за 
добијање послова под једнаким условима са 
осталим заинтересовним предузећима и 
предузетницима. Међутим, оспорена одлука није 
мењана и допуњавана, осим дела који се односи  
на казнене одредбе и важила је све до 26. 
новембра 2005. године. 
 Како је оспореним одредбама члана 4. 
став 1. и члана 9. став 2. Одлуке, било прописано 
да пружање погребних услуга и одржавање 
градских гробаља обавља наведено јавно 
комунално предузеће и да је то предузеће у 
оквиру вршења погребних услуга, поред осталог, 
дужно да изврши превоз посмртних остатака 
умрлог на гробље, Уставни суд је оценио да 
оспорене одредбе Одлуке у време важења нису 
биле у сагласности са законом, јер је Скупштина 
општине била у обавези да своју одлуку усклади 
са законом на начин који би омогућио да се 
обављање наведене комуналне делатности, по 
истеку законом одређеног рока, конкуришу и 
друга заинтересована предузећа и предузетници. 
Самим тим, оспорена одлука није била у 

сагласности ни са Уставом, јер је одредбом 
члана 195. став 2. Устава утврђено да одлуке и 
сви други општи акти јединица локалне 
самоуправе морају бити сагласни са Законом, а 
иста одредба била је садржана и у члану 119. 
Устава од 1990. године.  
 Према одредби члана 64. Закона о 
Уставном суду (''Службени гласник РС'', број 
109/07), кад је у току поступка општи акт 
престао да важи, али нису отклоњене последице 
неуставности или незаконитости, Уставни суд 
може одлуком утврдити да општи акт у време 
важења није био у сагласности  с Уставом, 
општеприхваћеним правилима међународног 
права, потврђеним међународним уговором или 
законом. 
 Будући да је у спроведеном поступку 
правно стање потпуно утврђено и да 
прикупљени подаци пружају поуздан основ за 
одлучивање, Уставни суд је, сагласно члану 53. 
став 2. Закона о Уставном суду, утврдио да 
оспорена Одлука из тачке 1. изреке у време 
важења, није била у сагласности с Уставом и 
Законом. 
 Имајући у виду да је одредбом члана 3. 
став 1. нове Одлуке о уређивању и одржавању 
гробља и сахрањивању (''Службени лист 
општине Зрењанин'', број 14/05), на исти начин 
одређено да обављање послова уређивања и 
одржавања гробља, саграњивање и друге 
погребне делатности и пружање погребних 
услуга обавља Јавно комунално предузеће 
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин, Уставни суд је 
оценио да се основано може поставити питање 
сагласности одредбе члана 3. став 1. Одлуке са 
Уставом и законом, те да има основа да Суд, 
сагласно одредби члана 53. став 1. Закона о 
Уставном суду, покрене поступак за оцену 
уставности и законитосати одредбе члана 3. став 
1. наведене Одлуке. 
 Полазећи од изнетог, Уставни суд је, на 
основу одредаба члана 45. тач.1) и 4) и члана 46. 
тачка1) Закона о Уставном суду и одредаба 
члана 82. тачка 10. и члана 84. Пословника о 
раду Уставног суда (''Службени гласник РС'', бр. 
24/08 и 27/08), одлучио као у изреци. 
 

ПРЕДСЕДНИК 
УСТАВНОГ СУДА 
Др Боса Ненадић, с.р. 

 
 
 

 
 



Страна  368  Број 27 Службени лист града Зрењанина  27. октобар 2008. 

С А Д Р Ж А Ј 
 
Редни број                                              П Р Е Д М Е Т                                                   Страна 

 
 
272. Одлукa о изменама и допунама Пословника 
Скупштине града Зрењанина ........................... 361 
 
273. Решење о давању сагласности на Статут 
Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' 
Зрењанин ............................................................361 
 
274. Решење о образовању и избору председника 
и чланова Комисије за додељивање награда и 
признања .............................................................362 
 
 
 

 
275. Решење о разрешењу директора Туристичке 
организације општине Зрењанин .....................362 
 
276. Решење о именовању вршиоца дужности  
директора Туристичке организације општине 
Зрењанин ............................................................362 
 
277. Решење о образовању Анкетног одбора  
ради утврђивања  разлога за покретање стечајног 
поступка над АД ''ШИНВОЗ'' Зрењанин .........363 
 
275. Одлука Уставног суда број: IУ-394/2003 
..............................................................................364

 

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' 
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА, Зрењанин, Трг слободе 10 
Главни и одговорни уредник: Ивана Јагер     
''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' излази по потреби 
Штампа: СР ''ГРАФОКОЛОР''  – Зрењанин, Меленачка бр. 11/б 


