
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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З р е њ а н и н

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 12.02.2021. године

разматрало Измене и допуне Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета

града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. годину, које

је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 10.02.2021. године

под бројем: 424, на исте нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о давању

сагласности на наведене Измене и допуне Посебног програма и предлаже Скупштини

града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

Овим се ставља ван снаге акт Градског већа број: 020-5/21-11-III од 25.01.2021.

године.

За известиоца по овој тачки одређује се Горан Миливојев.

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА

Симо Салапура

ДВ/



На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина (''Службени

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

на седници одржаној дана __________2021. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Посебaног програма о коришћењу

субвенција из буџета града Зрењанина за ЈKП “Водовод и канализација”

Зрењанин за 2021. годину, који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на

седници одржаној дана 10.02.2021. године Одлуком број: 424.

2. Финансирање Измена и допуна Посебног програма о коришћењу субвенција из

буџета града Зрењанина за ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2021.

годину из тачке 1. Закључка вршиће се у складу са Одлуком о буџету града

Зрењанина за 2021. годину, а према расположивим средствима у буџету града

Зрењанина за 2021.годину.

3. НАЛАЖЕ СЕ ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин да Одељењу за

финансије Градске управе града Зрењанина достави Извештај о средствима

утрошеним на основу Измена и допуна Посебног програма о коришћењу

субвенција из буџета града Зрењанина за ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин

за 2021. годину у року од 7 (седам) дана од дана преноса средстава из буџета града

Зрењанина.

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин

-Одељењу за финансије

-Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа

-А р х и в и.
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