
На основу члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 

РС'', бр. 15/16 и 88/19), члана 5. Закона о комуналним делатностима (''Службени 

гласник РС'' бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и чл. 36. и 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 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ‘’ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА’’ ЗРЕЊАНИН 

 

 

 

I. У Одлуци о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ‘’Водовод 

и канализација’’ Зрењанин (‘’Службени лист града Зрењанина’’, бр. 27/16-пречишћен 

текст и 2/22), у члану 2. став 1. мења се и гласи: 

‘’Ради обављања комуналних делатности пречишћавања и дистрибуција воде и 

одвођење атмосферских и отпадних вода на територији града Зрењанинаа оснива се 

Јавно комунално предузеће ‘’Водовод и канализација’’ Зрењанин (у даљем тексту: 

Предузеће 

 

 

II. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е    

 Чланом 5. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 

15/16 и 88/19), прописано је да ако јавно предузеће оснива јединица локалне 

самоуправе, акт о оснивању јавног предузећа доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе, која врши права оснивача. 

Чланом 5. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'' бр. 

88/11, 104/16 и 95/18), између осталог, прописано је да комуналну делатност могу 

обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни 

субјект као и да комуналну делатност из члана 2. став 3. тачка 1. закона могу обављати 

искључиво јавна предузећа које оснива јединица локалне самоуправе, друштво са 

ограниченом одговорношћу и акционарско друштво чији је једини васник јавно 

предузеће, односно чији је једини власник јединица локалне самоуправе, као и зависно 

друштво чији је једини власник то друштво капитала. Истим чланом је утврђено да 

правно лице из става 2. тог члана, може уз сагласност Оснивача да уговори са другим 

правним лицем обављање појединих послова из оквира комуналне делатности из члана 

2. став 3. тачка 1. закона, у ком случају се као вршилац комуналне делатности у односу 

на сва права и обавезе прописане овим законом искључиво сматра правно лице из става 

2. тог члана. 

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

17/20 - 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.  

Надзорни одбор ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Зрењанин на седници одржаној 

дана 03.07.2022. године, донело је Одлуку број 2072, којом даје сагласност да се посао 

пречишћавања воде, као поједини посао из оквира комуналне делатности снабдевања 

водом за пиће, а који је од стране града Зрењанина поверен ЈКП ‘’Водовод и 

канализација’’ Зрењанин, повери ''Pannonian water’’ доо Београд.  

Измени Оснивачког акта приступа се ради правног регулисања пречишћавања 

воде, као појединог посла из оквира комуналне делатности, будући да је иста била 

регулисана у глави III члан 5. Оснивачког акта али не и у одредби која регулише разлог 

оснивања наведеног јавног предузећа. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града 

Зрењанина" из разлога хитности. 

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

промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ‘’Водовод и канализација’’ 

Зрењанин,  у датом тексту. 

 

Припрема: 

Јелена Табачки 

 

Контролише: 

Заменик начелника Одељења за људске ресурсе и правне послове 

Сања Марић 

 

Одобрава:  

Начелник Градске управе 

Милош Королија 


