
На основу члана 10. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 

18/2016 и 88/2019), члана  146. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'', 

бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и 

члана  36. и Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – 

пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина је на седници одржаној дана 

____________ године донела 

О Д Л У К У 

О ПОВЕЋАЊУ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈКП ''ПИЈАЦЕ И 

ПАРКИНЗИ'', ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 

Укупни регистровани основни капитал Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и 

паркинзи'', Зрењанин, матични број 08759731, износи 10.300.000,00 динара. 

Скупштина града Зрењанина, матични број 08002266, доноси Одлуку  о повећању 

основног капитала Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'', Зрењанин, матични 

број 08759731, у износу од 18.000.000,00 динара. 

Основ повећања капитала Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'', 

Зрењанин, је нови улог оснивача. 

Члан 2. 

Укупна вредност основног капитала Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и 

паркинзи'', Зрењанин, након повећања је 28.300.000,00 динара, што представља 100% 

удела града Зрењанина у основном капиталу. 

 

Члан 3. 

Одлука о повећању вредности основног  капитала Јавног комуналног предузећа 

''Пијаце и паркинзи'', Зрењанин, регистроваће се у складу са Законом о поступку 

регистрације у Агенцији за привредне регистре, у року од шест месеци од дана доношења 

ове одлуке. 

Члан 4. 

Основни капитал Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'', Зрењанин, 

сматра се повећаним даном регистрације повећања основног капитала. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука објављује се 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 

 

Правни основ за доношење Одлуке је следећи: 

Члан 10. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 18/2016 и 

88/2019), утврђује да по основу улагања у капитал, оснивач стиче удео у јавном предузећу,  

Члан 76. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 18/2016 и 

88/2019), утврђује да на сва питања која нису посебно уређена овим законом, односно 

законом којим су одређене делатности од општег интереса, а односе се на јавна предузећа, 

сходно се примењују одредбе закона којим се уређује правни положај привредних 

друштава које се односе на друштво са ограниченом одговорношћу.   

Члан  146. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'', бр. 36/2011, 

99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), утврђује да се 

основни капитал повећава, између осталог, новим улозима постојећих чланова или члана 

који припада друштву, а све на основу одлуке скупштине. 

Члан  36. тачка 37. Статута града Зрењанина којим је утврђена надлежност 

Скупштине града у одлучивању о улагању права и ствари у јавној својини града у капитал 

јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач у складу са законом 

Члан  128. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

17/20 – пречишћен текст), утврђено је да Скупштина града доноси Одлуке. 

Дана 01.12.2022. године ЈКП ''Пијаце и паркинзи'', Зрењанин, поднело је захтев за 

повећање основног капитала заведен под бројем: 1690/1. Предузеће у захтеву наводи да је 

потребно да се обезбеди нова опрема, тачније набавка возила за уклањање непрописно 

паркираних возила, како би се унапредила делатност, омогућили бољи услови за рад  и 

самим тим дошло би до повећања прихода предузећа. 

 

На основу напред наведеног предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе 

одлуку као у диспозитиву. 

 

Припрема:  

______________ 

(Светлана Црњански) 

 

Контролишу: 

Шеф Одсека за буџет 

______________ 

(Мирјана Малуцков) 

Заменик Начелника Одељења за финансије 

______________ 

(Еуђенија Бесу) 

                                                                    

Одобрава:                                                                                                                    

НАЧЕЛНИК  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

______________________ 

(Ненад Домјесков)                                                          












