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На основу члана 9. став 2. Закона о 
комуналним делатностима (''Службени гласник 
РС'', бр. 88/11) и члана 30. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин'', 
бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 
и 28/14) Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 31.03.2015. године донела је  
 

О Д Л У К У  
О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА 

ПРЕЧИШЋАВАЊА  
ВОДЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 
 1. Овом одлуком уређује се начин 
обављања и поверавања послова пречишћавања 
воде као појединих послова из оквира комуналне 
делатности снабдевање водом за пиће а која је 
Одлуком о промени оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа ''Водовод и канализација'' 
Зрењанин  (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 9/13) поверена ЈКП ''Водовод и канализација'' 
Зрењанин. 
 
 2. Поверавање послова пречишћавања 
воде из тачке 1. ове одлуке уредиће се уговором 
о поверавању послова пречишћавања воде 
између града Зрењанина и GRUPPO ZILIO 
S.P.A. огранак у Београду, GRUPPO ZILIO доо, 
са седиштем у Новом Саду и ''SYNERTECH'' 
доо, са седиштем у Београду у складу са Законом 
о комуналним делатностима и Уговором о јавној 
набавци услуге пречишћавања питке воде за 
град Зрењанин ЈН 34/2014 од 12.02.2015. године. 
 
 3. Овлашћује се Чедомир Јањић, 
градоначелник града Зрењанина да потпише 
уговор о поверавању послова пречишћавања 
воде са правним лицима из тачке 2. ове одлуке.  
 
 4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-53-1/15-I 
Дана: 31.03.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
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На основу члана 21. став 7. Закона о 
приватизацији (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 83/14), члана 32. тачка 4. а у вези са 
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 
129/07 и 83/14-др. закон) и члана 30. тачка 49. и 
члана 107. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), на 
основу предлога Агенције за приватизацију за 
доношење одлуке о моделу, методу и мерама за 
припрему и растерећење субјекта приватизације 
Јавног предузећа Радио Зрењанин, Зрењанин, 
број 05/08-2810 од 28.10.2014. године и предлога 
Министарства привреде за доношење одлуке о 
моделу, методу и мерама за припрему и 
растерећење субјекта приватизације Јавног 
предузећа ''Радио Зрењанин'' Зрењанин број 023-
02-01870/2014-05 од 3. новембра 2014. године, 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана 31.03.2015. године донела је 
следећу 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОДРЕЂИВАЊУ МОДЕЛА И МЕТОДА 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ И ПРЕДЛАГАЊУ МЕРА  

ЗА ПРИПРЕМУ И РАСТЕРЕЋЕЊЕ 
СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО 

ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о одређивању модела и метода 
приватизације и предлагању мера за припрему и 
растерећење субјекта приватизације Јавног 
предузећа ''Радио Зрењанин'' Зрењанин 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 8/15), 
члан 1. мења се и гласи: 
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''Члан 1. 
 Поступак приватизације субјекта 
приватизације Јавног предузећа ''Радио 
Зрењанин'' Зрењанин (у даљем тексту: Субјект 
приватизације), спровешће се кроз модел продаје 
капитала, методом јавног прикупљања понуда са 
јавним надметањем. 
 Проценат јавног капитала који се 
приватизује износи 100% капитала Субјекта 
приватизације у власништву Скупштине града 
Зрењанина.'' 

Члан 2. 
 У истој одлуци, члан 2. мења се и гласи: 
 ''Почетна цена на јавном надметању из 
члана 1. ове одлуке износи 100% процењене 
вредности капитала Субјекта приватизације на 
дан 31.12.2013. године, који се нуди на продају.'' 
 

Члан 3. 
 У истој одлуци, после члана 2. додају се 
нови чл. 3. и 4. који гласе: 
 

''Члан 3. 
 Задужују се надлежне организационе 
јединице Градске управе града Зрењанина да 
предузму потребне активности ради достављања 
материјала Министарству привреде у циљу 
доношења одлуке Владе којом се одређује мера 
за припрему и растерећење обавеза Субјекта 
приватизације – условни отпис дуга према 
државним повериоцима са стањем на дан 
31.12.2013. године. 
 

Члан 4. 
 Констатује се да рок за доставу 
приватизационе документације коју Субјект 
приватизације доставља Агенцији за 
приватизацију, прописан чланом 24. став 2. 

Закона о приватизацији, истиче у року од 30 
дана од дана када је Агенција за приватизацију 
доставила Субјекту приватизације Одлуку о 
одређивању модела и метода приватизације и 
предлагању мера за припрему и растерећење 
субјекта приватизације Јавног предузећа ''Радио 
Зрењанин'' Зрењанин број 06-32-25/15-I од 27. 
фебруара 2015. године.'' 
 Досадашњи члан 3. постаје члан 5. 
 

Члан 4. 
 Ову одлуку и Одлуку о одређивању 
модела и метода приватизације и предлагању 
мера за припрему и растерећење субјекта 
приватизације Јавног предузећа ''Радио 
Зрењанин'' Зрењанин (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 8/15), доставити Министарству 
привреде Републике Србије, Министарству 
културе и информисања Републике Србије, 
Агенцији за приватизацију и Субјекту 
приватизације. 
 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-53-3/15-I 
Дана: 31.03.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
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