
 На основу члана 22. став 1.  тачка 9. и става 3. Закона о јавним предузећима 

(“Службени гласник РС”, број 15/2016 и 88/2019), 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  

________2022. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити по Финансијском 

извештају за 2021. годину “Јавног предузећа за урбанизам” Зрењанин,  коју је 

донео  Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 29.11.2022. године под 

бројем 11/10. 

 

2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ “Јавно предузеће за урбанизам” Зрењанин да: 

 

- 50% нето добити у износу 1.154.806,97 динара уложи у инвестиције 

предузећа (набавку опреме); 

- 50% нето добити у износу од 1.154.806,97 динара опредили као 

нераспоређену добит предузећа.  

 

3. Одлука о расподели добити коју је донео Надзорни одбор предузећа 

налази се у прилогу овог Решења и чини његов саставни део. 

 

 

4. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 

                -“Јавном предузећа за урбанизам” Зрењанин 

                -Одељењу за финансије 

                -Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                -А р х и в и. 

 

 

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 Решења је члан 58. Закона о јавним предузећима  

(“Службени гласник РС “ број 15/2016 и 88/2019), члан 270. Закона о привредним 

друштвима  (“Службени гласник РС “ број  36/2011, 99/2011, 83/2014 -др. Закон, 

5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члан 30. Одлуке о буџету града 

Зрењанина за 2022. годину (“Службени лист града Зрењанина”, број 32/21 и 21/22). 

 

Надзорни одбор “Јавног предузећа за урбанизам” Зрењанин је на својој 

седници одржаној дана 29.11.2022. године донео Одлуку о расподели добити по 

Финансијском извештају за 2021. годину, којом се исказана нето добит по 

завршном рачуну за 2021. годину, у укупном износу од 2.309.613,94 динара 

расподељује се на следећи начин: 

- 50% нето добити у износу 1.154.806,97 динара уложи у инвестиције 

предузећа (набавку опреме); 

- 50% нето добити у износу од 1.154.806,97 динара опредили као 

нераспоређену добит предузећа.  

На основу наведеног предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе 

Решење као у диспозитиву. 

 

 

Припрема: 

Светлана Црњански 

 

Контролише: 

ШЕФ ОДСЕКА ЗА БУЏЕТ 

Мирјана Малуцков 

 

 

 

               Одобрава: 

    ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА         НАЧЕЛНИК  

 ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ    ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 Еуђенија Бесу                                                              Ненад Домјесков 








