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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) 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 10.12.2020. године 

утврдило Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута 

''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин, на исти нема примедби и упућује га 

Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.                                     

 

   

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Јован Цветић.      
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Симо Салапура 

 

 

 

ЈХ/ 



       На основу члана члана 23. Одлуке о оснивању “Јавног предузећа за 

урбанизам” Зрењанин ( ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 2/19– пречишћен 

текст и 32/19) и члана 36. тачка 10. и 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20–пречишћен текст) Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној ______ 2020.год. донела је следеће 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ СТАТУТА “ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ” 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

      Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута “Јавног предузећа за 

урбанизам” Зрењанин коју је донео Надзорни одбор овог предузећа дана 

30.01.2020.год. под бројем 10/39.  

 

II 

 

  Решење и Одлуку објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

   “Јавно предузеће за урбанизам” Зрењанин доставило је дана 

30.01.2020.год. граду Зрењанину - Скупштини града, Одлуку Надзорног одбора 

свог предузећа о измени Статута предузећа донетој на седници одржаној 

30.01.2020. год. заведену под бројем 10/39 ради давања сагласности од стране 

оснивача предузећа - Скупштине града, која врши оснивачка права у име града. 

         Правни основ за доношење предложеног Решења је члан 23. Одлуке о 

оснивању “Јавног предузећа за урбанизам” Зрењанин (''Службени лист града  

Зрењанина'' бр. 2/19–пречишћен текст и 32/19) и чланови 36. тачка 10. и 128. 

став 1.Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'' бр. 17/20–

пречишћен текст), који прописују овлашћење Скупштине града на давање 

сагласности на Статуте јавних предузећа као и врсту аката коју доноси 

Скупштина града. 

            Одлука о измени Статута наведеног предузећа је усаглашена са Одлуком 

о измени Одлуке о оснивању “Јавног предузећа за урбанизам” Зрењанин 

(‘’Службени лист града Зрењанина’’ бр. 32/19) у смислу да је наведеном 

изменом Статута, чланом 14. ставом 1., утврђен  оснивачки капитал предузећа, 

сагласно оснивачком акту. 

      Предлаже се Скупштини града да донесе Решење у датом тексту. 

 

Обрадила: 

Весна Цигулов 
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