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  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 110. став 1. Пословника 

Скупштине 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 17.12.2020. године утврдило Предлог Одлуке о измени 

Одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавним комуналним предузећем 

''Зрењанинска обједињена наплата'' Зрењанин, на исти нема примедби и упућује га 

Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Чедомир Јањић.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                 Симо Салапура 

 

 

 

ДВ/ 



 

 На основу чл. 524. и 525. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС", 

бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), чл. 20. и 66. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16-др. закон и 

47/18), чл. 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", 

бр. 17/2020 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана 

_____________2020. године доноси 

   

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД ЈАВНО 

КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ "ЗРЕЊАНИНСКА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" 

ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о покретању поступка ликвидације над Јавно комуналним предузећем 

"Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин ("Службени лист града Зрењанина" број 

37/17) члан 3. мења се и гласи: 

 

"Члан 3. 

  

 За ликвидационог управника предузећа именује се Далибор Бубњевић, ЈМБГ 

0408980850020." 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града 

Зрењанина". 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавно 

комуналним предузећем "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин су чл. 524. и 525. 

Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. 

закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), којима је одређено да се ликвидација друштва може 

спровести када друштво има довољно средстава за намирење свих својих обавеза као и да 

се ликвидација друштва покреће једногласном одлуком свих ортака, односно 

комплементара, ако уговором о оснивању није другачије одређено, одлуком скупштине 

чланова друштва с ограниченом одговорношћу, у складу са законом или одлуком 

скупштине акционара, у складу са законом.  

 

 Чланом 20. Закона о локалној самоуправи  ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 

83/14 - др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) утврђене су надлежности општине, а чланом 66. 

Закона прописано је да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе 

општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града. 

 

 Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

17/2020 - пречишћен текст ) утврђена је надлежност Скупштине града, а чланом 128. став 

1. Статута, одређено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства. 

 

 Доношењу Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка ликвидације над ЈКП 

''Зрењанинска обједињена наплата'' Зрењанина,  приступило се из потребе именовања 

Далибора Бубњевића за ликвидационог управника уместо досадашњег ликвидационог 

управника Ласла Фукса. 

 

 На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о 

измени Одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавно комуналним предузећем 

"Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин у датом тексту.     

             

Обрадила:  

Јелена Табачки 

 

                                                                                                                     

 

       

                 НАЧЕЛНИК 

                      ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

                        Јасмина Малинић 

                                                                                                           

 


