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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 18.11.2022. године 

разматрало Информацију о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других 

облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је 

оснивач град Зрењанин, за период од 01. јануара до 30. септембра 2022. године, на 

исту нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о прихватању наведене 

Информације и упућује га Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.                                    

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Еуђенија Бесу.                          
 

 

 

       

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Симо Салапура 

 

 



На основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон, 

47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 64. став 2. Закона о јавним предузећима 

(“Службени гласник РС”, број 15/2016 и 88/2019) и члана 36. Статута града 

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

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

донела је 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 

 

1. ПРИХВАТА СЕ Информација о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва 

капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним 

предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01. јануара до 30. 

септембра 2022. године. 

 

 

 

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                -Министарству привреде Републике Србије 

                -Одељењу за финансије 

                -Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                -А р х и в и. 
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З Р Е Њ А Н И Н  

 

       

     ПРЕДСЕДНИК 

                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                              ________________                                                         

   Чедомир Јањић 

 

 

 



 

Образложење 

 

Законом о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, број 15/16 и 

88/2019) у одредби члана 63. прописано је да јавно предузеће чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе доставља надлежном органу јединице локалне 

самоуправе тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег 

програма пословања, у року од 30 дана од дана истека тромесечја.  

 Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, 

односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник 

Републике Србије“, број 36/16 и 131/21) дефинисани су обрасци тромесечних 

извештаја о реализацији програма пословања, као и да се обрасци попуњавају 

кумулативно, са почетком календарске године.           

            Законом о јавним предузећима  у одредби члана 64. став 1. прописано је да 

надлежни орган јединице локалне самоуправе сачињава и доставља министарству 

Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности за 

јавна предузећа чији је оснивач, а на основу тромесечних извештаја о реализацији 

годишњег, односно трогодишњег програма пословања (у даљем тексту 

Информација) које  је предузеће доставило.  

На основу Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о 

реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних 

предузећа, које је донело Министарство привреде број: 110-00-72/2016-09 од 11. 

априла 2016. године, прописано је да се Информација доставља Министарству 

привреде у року од 60 дана од дана истека тромесечја.  

Упутство о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја 

о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних 

предузећа које је донело Министарство привреде број: 110-00-218/2021-09-01 од 

22.02.2022. године, прописано је да се Информација доставља Министарству 

привреде у року од 60 дана од дана истека тромесечја путем Информационе 

платформе и штампаним путем до 01.01.2023. године. 

 Дана 19.07.2016. године ради лакше израде  Информације о степену 

усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 

јавних предузећа  јединицама локалних самоуправа Министарство привреде, сектор 

за контролу, надзор и управне послове у области јавних предузећа и привредних 

регистара  доставило  је предлог форме као модел  израде Информације за наредни 

период.  Посебно је указано да Информација треба да садржи збирни приказ 

планираних и реализованих показатеља пословања јавних предузећа (Табела 1 и 

Табела 2) чији су модел доставили у прилогу. 

Законом  о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) прописано 

је да Општинско/Градско веће прати реализацију програма пословања и врши 

координацију рада јавних предузећа чији је општина оснивач, као и да подноси 

тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине/града, ради 

даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа.  

 Јавна и јавно комунална предузећа чији је оснивач град Зрењанин су 



доставила тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања за 

период 01.01. до 30.09.2022. године у законском року.  

          На основу достављених тромесечних извештаја односно Извештаја о степену 

усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 

јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се 

примењује Закон о јавним предузећима чији оснивач је град Зрењанин, за период од 

01.01. до 30.09.2022. године од стране јавних и јавно комуналних предузећа  

Одељење за финансије сачинило је Информацију о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, 

друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о 

јавним предузећима, чији оснивач је град Зрењанин, за период од 01.01. до 

30.09.2022. године са предлогом Закључка и доставља  Градском већу града  

Зрењанина ради разматрања, давања мишљења и упућивања Скупштини града 

Зрењанина на разматрање и доношење. 

 

 

Припрема: 

Светлана Црњански 

 

Контролишу: 

Шеф Одсека за буџет 

Мирјана Малуцков 

 

Заменик начелника  Одељења за финансије:                                                                                                                 

Еуђенија Бесу 

 
 

        Одобрава: 
 

                                                                                                      НАЧЕЛНИК 

 ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

   Ненад Домјесков 

 

 






























































































