
 

На основу члана 36. став 1. тачка 10. и члана 128. став 1. Статута града 

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

Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана ___________ 2022. године, 

донела је следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

       

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на  Статут Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин 

који је донет на седници Управног одбора Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин  

одржаној дана 29. новембра 2022. године.  

 

 

II 

 

 Решење и Статут Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин објавити у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН          

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 

Дана: 

З Р Е Њ А Н И Н                                                                    

 

                                                                                                                     

                                                          

           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                             Чедомир Јањић       
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Статут Јавне 

установе "Спортски објекти" Зрењанин је члан 36. став 1. тачка 10. Статута града 

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

одређена надлежност Скупштине града да даје сагласност на статуте установа, 

организација и служби чији је оснивач Град и члан 128. став 1. Статута којим је 

утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

 Управни одбор Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин на седници 

одржаној дана 29. новембра 2022. године донео је  Статут Јавне установе "Спортски 

објекти" Зрењанин број 846/1 и исту је доставио Скупштини града Зрењанина на 

давање сагласности.     

Доношењу новог Статута приступило се из потребе боље прегледности Статута. 

Разлог за доношење новог Статута је отежано праћење претходног акта будући да је 

основни текст истог донет још 22. децембра 2010. године  и имао је више измена и 

допуна. 

   На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Решење 

о давању сагласности на  Статут Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин, у датом 

тексту. 

 

Припрема: 

Јелена Табачки 

 

Контролише: 

Начелник Одељења за људске ресурсе и правне послове 

Ђина Даријевић 

 

Одобрава:  

Начелник Градске управе 

Ненад Домјесков 

 

 

 

                                                                                                     






















