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Р

екао бих да је ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА настала, пре свега, као резултат не мирења са судбином
и стањем у којем се налази наше друштво оних који се још нису предали. Она представља и
последицу сазревања свести не само нас, који смо реализовали овај пројекат, већ и сазреле ситуације
у нашем друштву које се налази у дубокој транзицији и вишегодишњој кризи, да се ствари могу истински
променити само ако се и ми сами променимо и само уколико будемо сви на томе радили да будемо бољи
него што јесмо и да брже мењамо све оно што не ваља, јер једино тако ово друштво може да се трансформише
у друштво достојно живљења савременог човека овог доба.
Чини се да смо и као народ и као људи, превише често у нашој прошлости разочарано констатовали да
немамо јасну визију шта желимо у животу, или пак, да и ако знамо шта желимо да не знамо како то да остваримо,
или пак да и ако знамо и шта желимо и како то да остваримо, да не знамо са ким то можемо да урадимо, а
најчешће као оправдање зашто нешто нисмо успели, имамо одговор или боље речено изговор да немамо са чим
то да остваримо.
Зато ми је изузетно задовољство да су се око ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ окупили људи и организације
који тачно знају и шта желе да остваре, знају и како то могу да ураде, а знају и са ким и са чим могу да се боре за
остварење својих циљева.
Основна идеја ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ је да се сачини писани документ у којем би били наведени
административни проблеми и препреке које се налазе у прописима и одлукама које су у надлежности Зрењанинске
градске управе, али и да се изнесу конкретни предлози и иницијативе за превазилажење уочених проблема.
Спровођење ових препорука и предлога треба да има за циљ да донесе уштеду привреди и предузетницима
у Зрењанину и директно допринесу стварању бољег пословног амбијента у граду, што треба да доведе до тога да
Зрењанин буде конкурентнији у погледу привлачења нових инвеститора и инвестиција у односу на друге градове
у Србији.
Прикупљајући материјал за ову књигу радна група на изради пројекта „Зрењанинска сива књига“ је сакупила
и низ корисних сугестија и предлога који се односе на прописе из надлежности републичких органа власти, а
најутемељеније од њих обрадила и проследила „Националној алијанси за локални економски развој – НАЛЕД“
која представља не само инспиратора целе ове идеје већ и нашег кључног партнера. Са великим задовољством
могу да констатујем да су сви наши предлози уврштени у IV издању НАЛЕД-ове СИВЕ КЊИГЕ која је објављена
у децембру месецу 2011. године, а читаоци овог издања ће моћи да их пронађу и у овом тексту.
Осим тога, у току израде ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ, јављали су се и предузетници и привредници са
другим проблемима који се не тичу директно ни републичких нити општинских, односно градских прописа, већ
проистичу из слабости у раду јавних предузећа као што су она која испоручују гас или струју, а у значајној мери
утичу на трошкове не само привреде већ и грађана. Радна група је проценила да је у оквиру овог пројекта добро
да се позабави и овим проблемима, па су се тако изродиле и неке нове иницијативе које првобитно нису биле
замишљене да се нађу у овој књизи, али је живот и потребе оних због који се ова књига пише, оправдао овај став,
тако да је и у овом смислу Зрењанинска верзија СИВЕ КЊИГЕ искочила из шеме свог узора.
У жељи да прикупљени материјал не остане само „мртво слово на папиру“ радна група је успоставила директну
комуникацију са градском управом, а захваљујући градоначелнику Зрењанина установљени су и редовни месечни
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састанци на којима су градски челници имали прилике да се упознају са захтевима и иницијативама који су
покренути у ЗРЕЊАНИНСКОЈ СИВОЈ КЊИЗИ, али и да добију прилику да одговоре на исте са једне стране, а са
друге стране и да изнесу своје примедбе и предлоге у вези функционисања привреде и предузетништва у граду.
Тако је овај пројекат директно допринео и успостављању много боље комуникације између градских власти и
Зрењанинске пословне заједнице, а ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА изванредан алат за све оне који желе да
решавају проблеме привреде и предузетништва и тако допринесу побољшању пословне климе у Зрењанину.
Познато је да је улога малих и средњих предузећа (МСП) од кључног значаја за развој модерних држава и
локалних заједница, а она су и најосетљивија на лоше пословно окружење и административну преоптерећеност,
па је зато конкурентност у погледу стварања боље и повољније пословне климе у граду Зрењанину, управо за
МСП, и то путем елиминисања беспотребних прописа и административних процедура, кључан фактор даљег
развоја града и региона.
У име радне групе за израду Зрењанинске сиве књиге и свих наших партнера у реализацији овог пројекта, уз
велику захвалност свима који су узели учешће и дали властити допринос успешном окончању овог, првог издања
локализоване СИВЕ КЊИГЕ, износим лични утисак да смо обавили одличан посао и дали конкретан допринос
нашој заједници, али и да резултати који су постигнути указују и обавезују да овај посао није окончан и да се мора
наставити.
У Зрењанину, 19.01.2012. године

ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА

Председник „ЗРЕПОК“-а, Драган Видаковић
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О ЗРЕЊАНИНСКОМ ПОСЛОВНОМ КРУГУ – „ЗРЕПОК“

„ЗРЕПОК“ је настао у другој половини 2009. године као иницијатива групе 9 успешних пословних људи који су
град Зрењанин и регион Средњебанатског округа изабрали за центар својих животних и пословних активности.
Први задатак који је пред собом поставила иницијативна група је био да оформе организацију која ће окупљати
најуспешније пословне људе са ових простора.
Може се рећи да је „ЗРЕПОК“ настао као резултат сазревања демократије у Србији и свести код одговорних
пословних људи да се на промене мора утицати како би се одвијале у жељеном правцу.
Оснивачка скупштина „ЗРЕПОК“-а одржана је у хотелу Каштел Ечка, 01. децембра 2009. године и том
приликом је званично конституисана организација која је и пре свог званичног оснивања изазвала велику пажњу
и знатижељу локалне јавности.
19. јануара 2010. године, на Богојављање, свечано је отворена канцеларија „ЗРЕПОК“-а у пословно тржном
центру „РЕНЕСАНСА“ и пригодним коктелом за званичнике и представнике медија јавно објављен почетак рада
ЗРЕПОК-а а јавности предочени основни постулати новоосноване организације:
• «ЗРЕЊАНИНСКИ ПОСЛОВНИ КРУГ» је удружење основано са задатком да окупи најугледније и пословно
најуспешније људе који су за место живљења и центар својих пословних активности изабрали град Зрењанин
и регион Средњебанатског округа чији је Зрењанин центар.
• „ЗРЕПОК“ је осмишљен и статутарним, оштрим, критеријумима конституисан тако да представља
зрењанинску пословну елиту која ће бити уважена и поштована од стране локалних власти и становништва
и која ће бити способна да заштити властите и бори се за заједничке интересе региона на којем удружење
делује.
• „ЗРЕПОК“ није политичка организација и не претендује на учешће у власти већ се појављује у јавности као
институција која треба да буде катализатор информација, идеја и активности како унутар Удружења тако и
у региону, како би се поспешио квалитет живота и рада у Средњебанатском округу чији је административни,
културни и привредни центар град Зрењанин.
• „ЗРЕПОК“ је део цивилног друштва који настоји да допринесе његовом развоју са дубоким уверењем да
нема пуне демократије без јаког цивилног друштва.

О ЗРЕЊАНИНСКОМ ПОСЛОВНОМ КРУГУ – „ЗРЕПОК“

ВИЗИЈА:
Регион чији је административни, привредни, спортски и кулутурни центар град Зрењанин представља један
од најнапреднијих и најразвијенијих региона у Србији, привлачних и пожељних за живот и рад, а „ЗРЕПОК“ једну
од најутицајнијих организација у региону која својим делањем активно томе доприноси.
МИСИЈА:
Друштвено одговорним, организованим и усмереним деловањем константно јачати углед и утицај Удружења
како би било способно да делује на људе, организације, збивања и појаве у правцу промена које ће довести до
општег напретка и развитка средине у којој Удружење делује.
За само 2 године постојања, својом мисијом, програмом и бројним активностима и акцијама, „ЗРЕПОК“
је постао аутентична, препознатљива и веома утицајна организација која директно доприноси унапређењу
пословног амбијента и уопште услова живота и рада у граду и региону Средњебанатског округа.

Као и свака друга озбиљна организација, „ЗРЕПОК“ је приликом оснивања дефинисао и своје циљеве и
задатке, али и јасну визију и мисију.
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О ПРОЈЕКТУ „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“

О ПРОЈЕКТУ „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“

3.1. НАЦРТ ПРОЈЕКТА
I - УВОД
Јуна 2008. године, осам месеци пре почетка Свеобухватне реформе прописа („СРП“) коју је иницирала Влада
Републике Србије, Национална асоцијација за локални економски развој („НАЛЕД“) уз подршку телевизије „Б92“
и „УСАИД“-а покренула је кампању под називом: "ИЗ ЛАВИРИНТА" са основном идејом да уз помоћ и активно
учешће малих и средњих предузећа као и великих компанија из Србије идентификује административне препреке
и процедуре које непотребно оптерећују привреду у Србији и пронађе најједноставнија решења за њихово
превазилажење.
Као резултат ове акције проистекла је „НАЛЕД“-ова "Сива књига" која је децембра 2010. године доживела
своје треће издање. Она садржи 75 најпотпунијих и најрелевантнијих предлога за смањење бирократије у Србији.
Фокус Сиве књиге је на малим и средњим предузећима и административним процедурама које се углавном лако
могу поједноставити или укинути, без потребе за променом закона, Устава и без нарочитих трошкова.
Решени проблеми на које се указује овом публикацијом су добар индикатор спремности надлежних институција
да прерасту у ефикасан сервис привреде и спроведу суштинску реформу.
Јавним објављивањем „СИВЕ КЊИГЕ“ алармира се јавност да усмери пажњу ка проблемима којима се бави
ова књига и врши се притисак на надлежне институције да убрзају решавање уочених и презентованих проблема.
Уверени да је ово веома добар начин да се конкретно допринесе побољшању привредног и пословног
амбијента, чланови „ЗРЕПОК“-а су одлучили да, по узору на „НАЛЕД“-ову „СИВУ КЊИГУ“, израде „ЗРЕЊАНИНСКУ
СИВУ КЊИГУ“.
Основна идеја овог пројекта је да се сачини писани документ у којем би били наведени административни
проблеми и препреке које се налазе у прописима и одлукама које су у надлежности Зрењанинске градске управе.

Обзиром да сиву творе црна и бела боја, у „ЗРЕЊАНИНСКОЈ СИВОЈ КЊИЗИ“ ће се наћи места и за „беле“
стране, односно за изношење позитивних примера решавања уочених проблема и свега оног што буде урађено
од стране локалне самоуправе а да директно доприноси стварању бољег пословног и привредног амбијента у
Зрењанину.
Познато је да је улога малих и средњих предузећа (МСП) од кључног значаја за развој модерних држава и
локалних заједница, а она су и најосетљивија на лоше пословно окружење и административну преоптерећеност,
па је зато конкурентност у погледу стварања боље и повољније пословне климе у граду Зрењанину, управо за
МСП, и то путем елиминисања беспотребних прописа и административних процедура, кључан фактор даљег
развоја града и региона.
„ЗРЕПОК“ је кроз директно учешће у пет јавних расправа у току прве године постојања, а које су отваране
по питањима доношења градских одлука које се тичу пословања привреде и предузетника у Зрењанину, стекао
значајно искуство у погледу идентификације проблема у доношењу одлука у надлежности локалне управе.
Удружење је учествовало у јавној расправи о Одлуци о локалним комуналним таксама, Одлуци о накнади за
уређење грађевинског земљишта, Одлуци о јавном превозу, Одлуци о накнади за заштиту животне средине
и Одлуци о Плану капиталних инвестиција града Зрењанина. Готово сви предлози које је „ЗРЕПОК“ упућивао
локалној самоуправи су, уз мање или више тешкоћа, усвајани, што говори у прилог компетенција „ЗРЕПОК“-а да
се озбиљно позабави „сечом непотребних прописа у граду Зрењанину“.
Искусни привредници града Зрењанина, окупљени у „ЗРЕПОК“-у, уверени су да ће реализацијом пројекта
„ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“ дати најбољи допринос напретку и развоју града Зрењанина и региона
средњебанатског округа.

Осим навођења проблема и примедби, у „ЗРЕЊАНИНСКОЈ СИВОЈ КЊИЗИ“ треба да се нађу и предлози и
препоруке „ЗРЕПОК“-а за превазилажење уочених проблема.
Спровођење ових препорука има за циљ да допринесе уштеду привреди и предузетницима у Зрењанину и
директно утиче на стварање бољег пословног амбијента у граду Зрењанину, што треба да доведе до тога да
Зрењанин буде конкурентнији у погледу привлачења нових инвеститора и инвестиција у односу на друге градове
у Србији.
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Пријатељи пројекта:

II - ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА:
1. идентификовање административних препрека за привређивање и пословање у Зрењанину;
2. израда конкретних предлога за уклањање непотребних, и значајно поједностављење неопходних
административних процедура и поступака;
3. стварање бољег пословног амбијента за развој малих и средњих предузећа у Зрењанину као најбоље окоснице
развоја локалне економије;
4. подстицање предузетничких и пословних аткивности у Зрењанину;
5. повећање конкурентности града Зрењанина у погледу привлачења нових инвестиција и инвеститора.

•
•

Уважене зрењанинске адвокатске и књиговодствене агенције које могу учествовати у правном и стручном
формулисању захтева и предлога;
Сва средства информисања која делују на територији града Зрењанина, а која су спремна да преузму улогу
промоције акције и да је учине доступном што широј локалној јавности.
Пројекат предложио и његов Нацрт сачинио Драган Видаковић, председник „ЗРЕПОК“-а
Скупштина „ЗРЕПОК“-а га усвојила на седници у Зрењанину, дана 29.12.2010. године

III - НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

одабир и уговарање стручног консултанта за реализацију пројекта;
израда плана активности на реализацији пројекта;
анимирање партнера и пријатеља пројекта и уговарање сарадње са њима на реализацији пројекта;
јавна промоција пројекта;
реализација пројекта на основу усвојеног плана реализације;
штампање и објављивање „ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ“;
организација јавне трибине и промоције издања са конференцијом за медије.
IV - УЧЕСНИЦИ У ПРОЈЕКТУ:
Носилац и реализатор пројекта: ЗРЕПОК
Партнери у реализацији пројекта:

•
•
•
•
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Унија послодаваца Србије - Послодавци Зрењанина,
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3.2. ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЈЕКТА „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“
I - ПОТПИСИВАЊЕ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ „НАЛЕД“-а И „ЗРЕПОК“-а, И УГОВОРА О ПАРТНЕРСТВУ НА
ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“ СА РПК, ОУП И УПС
„ЗРЕПОК“ је дана 6.априла 2011.године потписао Споразум о сарадњи са „Националом алијансом за локални
економски развој – НАЛЕД“. Споразуме су потписали у име „ЗРЕПОК“-а председник Драган Видаковић, у име
„НАЛЕД“-а председник Управног одбора Владимир Чупић, у име РПК Зрењанин председник мр Милан Радовановић,
у име ОУП-а Зрењанин председник Мирослав Ђурић и у име Уније Послодаваца Србије–Послодавци Зрењанина
председник Уније Небојша Атанацковић.
Свечаном потписивању споразума су присуствовали начелница Средњобанатског управног округа Тања
Дуловић, заменик градоначелника Горан Каурић и председник Општине Житиште Драган Миленковић.
„Национална алијанса за локални економски развој – НАЛЕД“ је настала као иницијатива формирана у оквиру
програма “Подстицај економском развоју општина”, финансираног од стране америчког народа кроз „Агенцију за
међународни развој – УСАИД“. http://www.naled-serbia.org/
Како је основна мисија „НАЛЕД“-а да окупи представнике јавног, приватног и цивилног сектора како би се
изградила синергија институционалних капацитета привредника, локалних и централних власти и организација
цивилног сектора на уклањању препрека за привредни раст Србије, а „ЗРЕПОК“ се наметнуо као релевантна
организација искусних привредника који могу да дају значајан допринос привредном расту Средњебанатског
региона, ова организација је у „ЗРЕПОК“-у и његовом ангажману препознала стратешког партнера у реализацији
заједничке визије и као резултат таквог сагледавања дошло је до СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ „НАЛЕД“-а
и „ЗРЕПОК“-а.
„ЗРЕПОК“ је у „НАЛЕД“-у препознао добро организовану, искусну и веома утицајну организацију која може
да допринесе остваривању визије коју је „ЗРЕПОК“ приликом оснивања дефинисао: “град Зрењанин и регион
Средњебанатског округа - један од најпожељнијих региона за живот и рад у Србији”.
Приликом потписивања споразума, председник „ЗРЕПОК“-а Драган Видаковић је рекао да је „ЗРЕПОК“
осмислио пројекат „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“ по узору на „НАЛЕД“-ову Сиву књигу, у којем жели да укаже
на административне и процедуралне препреке у оквиру прописа и одлука које се налазе у надлежности локалних
самоуправа Средњебанатског округа, као и да изнесе своје предлоге за њихово превазилажење.
С обзиром да је „ЗРЕПОК“ директно учествовао у јавним расправама које су отваране по питањима доношења
одлука које се тичу пословања привреде и предузетника у Зрењанину, стекао је значајно искуство у погледу
идентификације проблема у доношењу одлука у надлежности локалне самоуправе.
Видаковић је посебно нагласио да му је велико задовољство што је за реализацију овог пројекта „ЗРЕПОК“
придобио подршку и свих релевантних организација које окупљају предузетнике, привреднике и послодавце
уопште са територије Средњебанатског округа, а то су Регионална привредна комора Зрењанин, Опште удружење
предузетника Зрењанин и Унија послодаваца Србије – Послодавци Зрењанина.
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ФОРМИРАЊЕ РАДНЕ ГРУПЕ НА ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА
Почетком јуна месеца партнери на изради пројекта „НАЛЕД“, „ЗРЕПОК“, „РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА
КОМОРА ЗРЕЊАНИН“, „ОПШТЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА ЗРЕЊАНИН“ и „УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ
– ПОСЛОДАВЦИ ЗРЕЊАНИНА“, оформили су радну групу за израду пројекта коју чине:
• Лазар Ерне (вођа пројекта), elazar@beotel.net,
• Момчило Николчић „РПК Зрењанин“, zrenjanin@komora.net,
• Љиљана Белић „ОУП Зрењанин“, oup.zrenjanin@gmail.com,
• Наташа Козић „УПС - Послодавци Зрењанина“, n.kozic@poslodavci.rs,
• Дара Марков „ЗРЕПОК“, dara.markov@zrepok.rs, а касније је Дару Марков заменила
• Изабела Киш kis.izabela@gmail.com .
II - ЈАВНИ ПОЗИВ СВИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ПРИВРЕДНИЦИМА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Одмах након формирања, радна група је осмислила упитник за предузетнике и привреднике као модел
прикупљања информација о проблемима и предлозима за њихово решавање и упутила јавни позив свим
предузетницима и привредницима да узму учешће у реализацији овог пројекта обећавши да ће све тако
прикупљене примедбе и предлози бити:
1. разматрани од стране стручне радне групе која је формирана за реализацију пројекта „Зрењанинска сива
књига“,
2. коректно правно ваљано формулисани и достављени надлежним органима у виду конкретних захтева,
3. јавно објављени у свим локалним медијима,
4. штампани у публикацији „Зрењанинска сива књига“.
Радна група је на крају свог позива изразила уверење да само заједничким снагама предузетници и
привредници могу остварити све своје оправдане захтеве и стога замолила све предузетнике и привреднике да
се одазову позиву и попуне упитник и тиме узму директно учешће у реализацији овог пројекта.
Радна група је од момента оснивања редовно одржавала састанке (укупно 22) и на њима, до закључења свог
рада, размотрила укупно 40 Упитника који су достављени од стране привредника и предузетника на територији
Града Зрењанина и региона. Један део проблема побројаних у упитницима је прослеђен канцеларији „НАЛЕД“-а
у Београду из разлога што по својој природи захтевају решавање на републичком нивоу. НАЛЕД је на наше
велико задовољство достављене предлоге прихватио и неке од њих који су најутемељенији уврстио у својe IV
издање "Сиве књиге" која је објављена децембра 2011. године.
Од укупног броја приспелих упитника закључно са 31. децембром 2011. године, радна група је дефинисала
5 конкретних захтева и 3 иницијативе које је доставила Градоначелнику и надлежнима у градској управи на
разматрање и они се односе на:
ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА
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1. Проблем накнаде за прибављање урбанистичке сагласности ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина“ за постављање објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији
града Зрењанина;
2. Проблем обавезног присуства одговорног лица у трговинским и угоститељским објектима приликом
затварања радњи;
3. Проблем непримерене и високе накнаде за заштиту животне средине на територији града Зрењанина;
4. Проблем власника мањих монтажних објеката по питању ограничења дозвољене квадратуре за постављање
расхладних уређаја за продају пића и сладоледа;
5. Прилог јавној расправи у вези одлуке о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама
6. Иницијативу за решавање проблема рада угоститељских и трговинских објеката;
7. Иницијативу за решавање проблема квалитета гаса који се испоручује корисницима у Зрењанину и региону
Баната
8. Иницијативу за решавање проблема континуитета и квалитета испорука електричне енергије корисницима
у Зрењанину и региону Баната
Радна група је у својим Захтевима и Иницијативама предложила надлежним институцијама града Зрењанина
једноставна и конкретна решења за проблеме са којима се суочавају предузетници и привреда. Спровођење
ових препорука не изискује додатне трошкове нити велике промене Одлука, а значајно би олакшало пословање
и утицало на побољшање пословног амбијента.
Радна група је иницирала и усагласила са Градоначелником Зрењанина редовне месечне састанке на којима
би до завршетка пројекта упознавала надлежне у градској управи са свим својим предлозима и резултатима рада.
Први такав састанак је одржан 30. септембра, други 28. октобра, трећи 15. новембра, а четврти 23 децембра. Сви
састанци су протекли у радној атмосфери и веома отвореним разговорима у којима су размењени аргументи.
Чланови радне групе нису задовољни брзином и начином реаговања градске администрације, али су задовољни
што је успостављен редован дијалог и канал комуникације и што је показана воља да се чују проблеми и да се
ради на њиховом решавању. Уверења смо да је ово добар пут на којем треба истрајати и да резултат сасвим
сигурно неће изостати.
III. - ТРИБИНА “СВЕОБУХВАТНА РЕФОРМА ПРОПИСА У СРБИЈИ И ЗРЕЊАНИНУ - ШТА ЈЕ ДОСАД УРАЂЕНО И ШТА ЈОШ
ТРЕБА ДА СЕ УРАДИ?”
У Барокној сали Скупштине града Зрењанина је дана 01. новембра 2011. године са почетком од 10ч.
одржана Трибина под називом “СВЕОБУХВАТНА РЕФОРМА ПРОПИСА У СРБИЈИ И ЗРЕЊАНИНУ - ШТА ЈЕ
ДОСАД УРАЂЕНО И ШТА ЈОШ ТРЕБА ДА СЕ УРАДИ?” у организацији „ЗРЕПОК“-а, радне групе на изради
„Зрењанинске сиве књиге“ и „Националне алијансе за локални економски развој – НАЛЕД“. На трибину су позвани
сви привредници и предузетници града Зрењанина и региона Средњебанатског округа као и сви остали који су
заинтересовани за ову тему.
Трибина је организована са намером да се широка јавност упозна са досадашњим резултатима у „гиљотини
прописа“ у Србији и резултатима рада на „ЗРЕЊАНИНСКОЈ СИВОЈ КЊИЗИ“. Осим тога, жеља организатора
је била и да се афирмише рад Радне групе на изради „Зрењанинске сиве књиге“ као и да се подигне свест код
локалних предузетника и привредника да је потребно да се сами ангажују у вези са решавањем проблема који
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О ПРОЈЕКТУ „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“
битно спутавају и отежавају њихово пословање.
Присутнима на трибини се најпре обратио Градоначелник града Зрењанина, др Милета Михајлов који је
у свом обраћању позвао привреднике и предузетнике да на Трибини изнесу проблеме са којима се суочавају
и предложе решења за превазилажење тих проблема и том приликом истакао да ће он лично заложити да
заједно са надлежним службама учини све што је у њиховој моћи како би се тако идентификовани проблеми и
решили. У свом излагању, Градоначелник је предложио и да се приступи изради „ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ
ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНИХ КОМПАНИЈА КОЈЕ ПОСЛУЈУ У ЗРЕЊАНИНУ“. Где би се побројале оне фирме које
послују у Зрењанину и које се одазивају на позиве за учешће у друштвено корисним акцијама које доприносе
граду Зрењанину.
Драган Видаковић, председник „ЗРЕПОК“-а је поздравио идеју Градоначелника и рекао да ће „ЗРЕПОК“
подржати овакав пројекат и да поуздано зна да у Зрењанину послују и компаније које праве високе профите а да
веома мало или нимало не учествују у животу града и решавању његових потреба, односно да се неодговорно
понашају. Видаковић је истакао да је идеја овог пројекта да се сачини писани документ у којем би били наведени
административни проблеми и препреке које се налазе у прописима и одлукама које су у надлежности како локалне
тако и државне управе и да се понуде могућа решења за превазилажење тих проблема али да је крајњи циљ
да се успостави редован канал комуникације заснован на узајамном поштовању и разумевању између пословне
заједнице у Зрењанину и локалних власти како би се прекинула пракса да се усвајају одлуке у градској скупштини
које се односе на предузетнике и привреднике а да се они при томе не само ништа не питају нити се чак о томе
информишу осим преко средстава јавног информисања.
Слободан Крстовић, пројектни менаџер „НАЛЕД“-а, је информисао присутне о проблемима на које се
најчешће жале привредници и предузетници а то су рад катастра, органа Царине, Агенције за привредне регистре
и службе пензијског и инвалидског осигурања. Такође је упознао присутне о активностима „Националне алијансе
за локални економски развој“ и спровођењу пројекта „Из лавиринта“ из кога је проистекла и „Зрењанинска сива
књига“.
Горан Ковачевић је испред „УПС“-а истакао проблем који произилази из Закона о безбедности на раду који
прописује да два одсто од укупног броја запослених у неком предузећу треба да буде оспособљено за пружање
прве помоћи што у фирми која има око 700 запослених последично броји трошак и од преко 700 хиљада динара.
Друго питање које се поставља јесте колико је та обука заиста применљива и делотворна у пракси.
Председник „Општег удружења предузетника“, Мирослав Ђурић као проблем види и то што се ПДВ наплаћује
на фактурисане трансакције, а не на стварно реализоване.
Председник „Регионалне привредне коморе“ мр Милан Радовановић је у свом обраћању указао на две групе
проблема, прва група се односи на проблеме стимулације и дотока страних инвестиција док се други привредни
проблеми односе на фискалну и парафискалну политику.
Овом приликом су присутни били у могућности да се информишу које примедбе су до сада достављене
радној групи од стране привредника и предузетника, како су те примедбе процесуиране и на какве одговоре
наилази радна група од стране градске и државне администрације.
На крају сви учесници Трибине су били јединствени по ставу да ће Зрењанинска Сива књига значајно
допринети смањењу административних проблема који утичу на стварање бољег пословног амбијента у граду и
уједно ће то директно утицати и на привлачење нових инвеститора и инвестиција.
ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА
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4.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СВИХ ПРИСПЕЛИХ ПРЕДЛОГА
редни
НАЗИВ ПРЕДЛАГАЧА
број

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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“Импел” доо

“Импел” доо

“BS Computer”

“Quatro piatti”
доо

“Точак Ауто” доо

“Промико” доо

ОПИС ПРОБЛЕМА - ПРЕДЛОГ

РЕЗУЛТАТ РАДА РАДНЕ ГРУПЕ
редни
НАЗИВ ПРЕДЛАГАЧА
број

ОДЛУКА РАДНЕ ГРУПЕ

Проблем
накнаде
за
прибављање
урбанистичке сагласности ЈП-у „Дирекција
Формулисан као проблем бр. 1
за изградњу и уређење града Зрењанина“
Предат Градској управи са предлогом
за постављање објеката привременог
решења проблема 29.06.2011. г
карактера на површинама јавне намене на
територији града ЗР

7.

“I Taxi”

Проблем
функционисања
инспекцијских служби који је из
домена републичких органа власти Прослеђено РПК Зрењанин

Високи доприноси и порези на зараде

Прослеђено
Унији
послодаваца
Србије која је дефинисала конкретан
захтева републичкој Влади
ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА

Проблем законског одређења појма
власника возила приликом добијања такси
легитимације због којег они такси возачи
који су у подзакупу или подлизингу нису у
могућности да добију такси легитимацију

Проблем из домена надлежности
републичких органа власти.
Формулисан
конкретан
предлог
за превазилажење проблема и
прослеђен
НАЛЕД-у,
УПС-у
и
РПК Зрењанин. Уручен захтев за
службеним мишљењем Министарству
саобраћаја и везе

“BB company”

“BB company”

Предлог да се накнаде запосленој жени
за привремену спреченост због болести
или компликација у вези са одржавањем
трудноће у висини од 65% од основице
повећа на 100 %

Након извршене анализе могућности
одустало се од предлога јер су
сличне захтеве већ истављале друге
политичке организације

10.

“BB company”

Примедбе на рад комисије за одобравање
боловања у Здравственом фонду Зрењанин
које се односе на сумње у превремено
прекидање боловања пре истека рока од
30 дана и олако одобравање боловања од
стране појединих лекара

Пошто је овај проблем тешко доказати,
Вођа пројекта је обавио усмени
разговор са директором фонда и
добио уверавања да је наш фонд у
том погледу много бољи од фондова
у другим срединама и да стоје на
располагању за сваку конкретну
примедбу

11.

“BB company”

Одсуство организације садржаја зимског Радна група је оценила да овај
и летњег распуста ученика основних и проблем није у надлежности радне
средњих школа у Зрењанину
групе

8.

9.

Проблем недобијене дозволе за летњу Оцењен као лични проблем којим се
башту
радна група не бави.

Проблеми у вези са учесталим конктролама
свих инспекцијских органа регистрованих
обвезника док се они који раде нелегално
уопште не контролишу

ОДЛУКА РАДНЕ ГРУПЕ

Сачињена иницијатива бр.1
за
Проблем радног времена угоститељских
решавање овог проблема и предата
трговинских и занатских објеката у граду
Градској управи дана 08.09.2011.
Зрењанину
године

Формулисан као проблем бр. 2
Проблем обавезног присуства одговорног
Предат Градској управи са предлогом
лица у трговинским објектима
решења проблема 29.06.2011. г
Проблем из домена надлежности
републичких
органа
власти.
Проблеми приликом предаје М4 обрасца,
Формулисан
конкретан
предлог
пореских пријава и добијање потврде о
за превазилажење проблема и
измиреним пореским обавезама
прослеђен НАЛЕД-у, УПС-у и РПК
Зрењанин.

ОПИС ПРОБЛЕМА - ПРЕДЛОГ

12.

“Импел” доо

ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА

Предлог измене Закона о волонтирању
који производи проблеме организацијама
и фирмама као и волонтерима који желе
да се ангажују на конкретним пројектима
од којих имају заједничке користи а без
материјалног интереса

Проблем из домена надлежности
републичких органа власти.
Формулисан
конкретан
предлог
за превазилажење проблема и
прослеђен НАЛЕД-у, УПС-у и РПК
Зрењанин
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редни
НАЗИВ ПРЕДЛАГАЧА
број

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

18

“Шинвоз” доо

АД “Изолир”

РЕЗУЛТАТ РАДА РАДНЕ ГРУПЕ
ОПИС ПРОБЛЕМА - ПРЕДЛОГ

ОДЛУКА РАДНЕ ГРУПЕ

Нелојална
конкуренција
привредних
Радна група је оценила да овај
друштава из бранше које се појављују на
проблем није у надлежности радне
тржишту иако не измирују своје обавезе
групе
према држави
Проблем високе накнаде за заштиту Формулисан
као
проблем
бр.3
животне средине на територији града Предат Градској управи са предлогом
Зрењанина
решења проблема 26.09.2011. г

Золтан Јонаш
дипл. машински
инжењер

Проблем из домена надлежности
Проблем издавања стандарда СРПС који
републичких
органа
власти.
су у Србији важећи уместо некадашњих ЈУ
Прослеђено НАЛЕД-у, УПС-у и РПК
стандарда
Зрењанин

“Водопривредно
друштвено
предузеће
Средњи Банат”
Зрењанин

Проблем из домена надлежности
Проблем
нерешеног
финансирања
републичких органа власти
Водопривредне делатности на нивоу АП
Прослеђено НАЛЕД-у и УПС-у
Војводине

доо “Идеја турс”

Проблем из домена надлежности
Проблем двоструког вођења продатих
републичких органа власти
туристичких аранжмана иако се сви подаци
Прослеђено НАЛЕД-у, УПС-у и РПК
налазе у уговорима о путовању
Зрењанин

“Ауто такси”

Радна
група
се
сагласила
и
задужила своје представнике да се
Проблем не спровођења одлуке о такси
усменим путем на састанцима са
превозу
Градоначелником заложе за бржу
спроведбу ове Одлуке

“BB trade”
Житиште

Проблем неистицања реда вожње на
аутобуским стајалиштима и нередовних
градских аутобуских линија због којег
запослени имају проблема са доласком на
посао

Радна група се сагласила и задужила
своје представнике да се усменим
путем заложе код надлежних за
решење овог проблема, Након
обављеног разговора са директором
“НЕТ БУС”-а који организује градски
јавни превоз одустало се од предлога
ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА

РЕЗУЛТАТ РАДА РАДНЕ ГРУПЕ
редни
НАЗИВ ПРЕДЛАГАЧА
број

ОПИС ПРОБЛЕМА - ПРЕДЛОГ

ОДЛУКА РАДНЕ ГРУПЕ

20.

Туристичка
агенција
“Караван”

Радна група је оценила да овај
Проблем рада на црно појединаца и
проблем није у надлежности радне
организација у туризму
групе

21.

“Тимус плус”

Предлагач није конкретизовао своје
Превелике таксе и преобимна папирологија примедбе па се радна група није
могла изјаснити по овом захтеву

22.

“Европски
покрет у
Зрењанину”

Проблем
суфинансирања
невладиних организација

23.

СГР “Валир”

Спорост судова у решавању потраживања, Радна група је оценила да овај
непостојање функције јавног бележника - проблем није у надлежности радне
нотара
групе

24.

ПГ „Божић
Горан“

Проблем из домена надлежности
Проблем са наплатама потраживања, лоше републичких
органа
власти.
постављени закони у платном промету
Прослеђено НАЛЕД-у, УПС-у и РПК
Зрењанин

СГР “ТМС”

Проблем из домена надлежности
Обимна документација код конкурисања
републичких
органа
власти.
у јавним набавкама и кратки рокови за
Прослеђено НАЛЕД-у, УПС-у и РПК
достављање документације
Зрењанин

“Импел” доо

Проблем са катастром непокретности републичких органа власти.
у вези наплате трошкова опомене за Формулисан конкретан предлог за
превазилажење проблема и прослеђен
неплаћену таксу

25.

пројеката

Радна група је оценила да овај
проблем није у надлежности радне
групе

Проблем

26.

из

домена

надлежности

НАЛЕД-у, УПС-у и РПК Зрењанин

27.

“Гомекс” доо

28.

златара “Ормаи”

ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА

Проблем из домена надлежности
Проблем примене Закона о безбедности републичких
органа
власти.
на раду
Прослеђено НАЛЕД-у, УПС-у и РПК
Зрењанин
Проблем високе
истицање фирме

комуналне

таксе

за

Формулисан
као
проблем
бр.5
Предат градској управи са предлогом
решења проблема 14.12.2011.године
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редни
НАЗИВ ПРЕДЛАГАЧА
број
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ОПИС ПРОБЛЕМА - ПРЕДЛОГ

редни
НАЗИВ ПРЕДЛАГАЧА
број

ОДЛУКА РАДНЕ ГРУПЕ

29.

Фризерски салон
“Норма”

Проблем из домена надлежности
Проблем рока за издавање потврде о републичких
органа
власти.
плаћеним порезима
Прослеђено НАЛЕД-у, УПС-у и РПК
Зрењанин

30.

“СКА ММ Мики”

Радна група је оценила да овај
Лоша сарадња са инспекцијским службама проблем није у надлежности радне
групе

31.

„Опште
удружење
предузетника
Зрењанин“

Проблем из домена надлежности
Проблем што се ПДВ наплаћује на
републичких
органа
власти.
фактурисане послове а не на стварно
Прослеђено НАЛЕД-у, УПС-у и РПК
реализоване послове
Зрењанин

Књиговодствена
агенција “Вага”

Проблем из домена надлежности
Проблеми
са
Пореском
управом:
републичких
органа
власти.
аналитичке картице пореске управе су
Прослеђено НАЛЕД-у, УПС-у и РПК
нетачне, неажурне
Зрењанин

СГТР “М&П
Мишке”

Предлагач није конкретизовао своје
Проблем преоптерећености са комуналним
примедбе па се радна група није
таксама, порезима, издавањем дозвола
могла изјаснити по овом захтеву

32.

33.

34.

35.

36.

“Јовановић” доо

“AS commerce
023” доо

“Vrška - press”
доо

Проблем слабог квалитета гаса који се Сачињена
иницијатива
испоручује корисницима у Зрењанину и Предата
Градској
управи
региону Баната
25.10.2011. г
Проблем лоше наплате потраживања

Проблем компликованих процедура
извоз, високи порези и доприноси
зараде, наметање послодавцима
запошљавају особе са инвалидитетом
имају преко 20 запослених

РЕЗУЛТАТ РАДА РАДНЕ ГРУПЕ

бр.2
дана

Проблем из домена надлежности
републичких
органа
власти.
Прослеђено НАЛЕД-у, УПС-у и РПК
Зрењанин
за
Проблем из домена надлежности
на
републичких
органа
власти.
да
Прослеђено НАЛЕД-у, УПС-у и РПК
ако
Зрењанин

37.

38.

39.

39.

ОПИС ПРОБЛЕМА - ПРЕДЛОГ

ОДЛУКА РАДНЕ ГРУПЕ

“Опште
удружење
предузетника
Зрењанин“

Проблем власника мањих монтажних
Формулисан
као
проблем
бр.4
објеката по питању ограничења дозвољене
Предат градској управи са предлогом
квадратуре за постављање расхладних
решења проблема 25.10.2011. године
уређаја за продају пића и сладоледа

“Јовановић” доо

Сачињена иницијатива бр.3 за
Проблем
континуитета
и
квалитета
решавање овог проблема и предата
испорука електричне енергије корисницима
Градској управи дана 21.12.2011.
у Зрењанину и региону Баната
године

“Импел” доо

Формулисан и сачињен предлог у
виду Прилога јавној расправи у вези
Проблем усвајања нове градске Одлуке о Одлуке о изменама и допунама одлуке
о локалним комуналним таксама
комуналној такси за истицање фирме
Предат градској управи 14.12.2011.
године

“Јовановић” доо

Проблем сложеног поступка издавања
Радна група је започела рад на
грађевинских
дозвола
и
решавање
овом проблему уз сарадњу са АРТ
проблема на једном месту увођењем
ПРОЈЕТК-ом и Иваном Даниковим
једношалтерског система

Легенда:
СИВОМ БОЈОМ:

Означено оно што је радна група обрадила као проблем и дефинисала као конкретан захтев или иницијативу коју је у
званичној писаној форми уручила градској управи
ПЛАВОМ БОЈОМ:

Означени они проблеми који долазе из домена надлежности Републичких органа власти, а које је радна група, због
њиховог значаја, обрадила и дефинисала конкретан предлог за решавање и проследила својим партнерима НАЛЕД-у,
УПС-у и РПК Зрењанин са молбом да се заложе за њихово решавање.
ЗЕЛЕНОМ БОЈОМ:

Означени они проблеми који долазе из домена надлежности Републичких органа власти, за које радна група није имала
конкретан предлог за решавање али је сматрала да га треба проследити партнерима: НАЛЕД-у, УПС-у и РПК Зрењанин са
молбом да се заложе за њихово решавање.
СВЕТЛО ЗЕЛЕНОМ БОЈОМ:

Означени они специфични проблеми за које радна група није могла да конкретизује предлог за решавање али је сматрала
да треба нешто додатно предузети што је могуће како би се проблем превазишао.
ЦРВЕНОМ БОЈОМ:

Означени они пристигли проблеми који нису конкретизовани или су лични а не општи и за које радна група није могла да
сачини конкретан предлог за решавање или за које се једноставно не сматра компетентном за решавање.
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4.2. ПРЕГЛЕД СВИХ ЗАХТЕВА РАДНЕ ГРУПЕ ДОСТАВЉЕНИХ УПРАВИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА НА ОСНОВУ ОБРАЂЕНИХ ПРОБЛЕМА И ЈЕДИНСТВЕНО УСВОЈЕНИХ
ПРЕДЛОГА ЗА РЕШЕЊЕ
ПРОБЛЕМ бр.1:
(Дефинисан и предложено решење у виду захтева који је достављен управи града Зрењанина 29.06.2011.
године)
Проблем накнаде за прибављање урбанистичке сагласности ЈП-у “Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина” за постављање објеката привременог карактера на површинама јавне намене на
територији града Зрењанина
ПРОПИС КОЈИ ПРОИЗВОДИ ПРОБЛЕМ: Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних и других
објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града Зрењанина (“Службени лист
града Зрењанина” бр. 9/2010 од 11.6.2010.)
ОПИС ПРОБЛЕМА:
Одлуком градске скупштине, странка је обавезна да о сопственом трошку прибави урбанистичку сагласност
ЈП “Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина” пре подношења захтева за постављање киоска, летње
баште, зимске баште, расхладног уређаја, билборда, рекламне табле или коришћење паркинг простора на
јавној површини. Ово доводи странку до непотребних и неоправданих трошкова, уколико се ради о прибављању
сагласности за објекте које поставља периодично на основу истоветних урбанистичких услова.
Цене прибављања сагласности су:
•
за расхладни уређај - 2.832,00 динара,
•
за летњу башту - 3.717,00 динара,
•
за паркинг простор - 3.717,00 динара,
•
за билборд - 8.496,00 динара,
•
за рекламну таблу - 3.398,40 динара,
•
за УТУ за киоск - 3.398,40 динара
За овај новац, уколико странка прибавља сагласност која је већ једном дата на основу истоветних
урбанистичких услова, Дирекција не пружа странци никакву услугу, нити врши било какве материјалне радње,
осим радње штампања и потписивања акта о давању сагласности, тако да је очигледно да се ради о непотребном
и неоправданом трошку за странку.
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОБЛЕМА:
Потребно је изменити наведену Одлуку Града и то у смислу ослобађања странке од обавезе прибављања и
подношења урбанистичке сагласности, уколико се ради о истоветном захтеву. Ово се може учинити доношењем
амандмана на текст наведене одлуке.
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За постављање летње баште - Амандман I:
У члану 26. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера
на површинама јавне намене на територији града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина” бр. 9/2010 од
11.6.2010.), након става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
“Уколико странка поново подноси захтев за добијање одобрења, а ради се о прибављању сагласности
за објекат који поставља периодично на основу истоветних урбанистичких услова и о коме је у
претходном периоду већ позитивно решено, не мора поново прибављати урбанистичку сагласност
Дирекције.”
Досадашњи став 4. постаје став 5.
За постављање зимске баште - Амандман II:
У члану 31. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера
на површинама јавне намене на територији града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина” бр. 9/2010 од
11.6.2010.), након става 3. додаје се став 4. који гласи:
“Уколико странка поново подноси захтев за добијање одобрења, а ради се о прибављању сагласности
за објекат који поставља периодично на основу истоветних урбанистичких услова и о коме је у
претходном периоду већ позитивно решено, не мора поново прибављати урбанистичку сагласност
Дирекције.”
За постављање изложбеног пулта - Амандман III:
У члану 38. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера
на површинама јавне намене на територији града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина” бр. 9/2010 од
11.6.2010.), након става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
“Уколико странка поново подноси захтев за добијање одобрења, а ради се о прибављању
сагласности за објекат који поставља периодично на основу истоветних урбанистичких услова и
о коме је у претходном периоду већ позитивно решено, не мора поново прибављати урбанистичку
сагласност Дирекције.”
Досадашњи став 3. постаје став 4.
За постављање покретне тезге за продају књига и украсних предмета - Амандман IV:
У члану 40. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера
на површинама јавне намене на територији града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина” бр. 9/2010 од
11.6.2010.), након става 2. додаје се став 3. који гласи:
“Уколико странка поново подноси захтев за добијање одобрења, а ради се о прибављању
сагласности за објекат који поставља периодично на основу истоветних урбанистичких услова и
о коме је у претходном периоду већ позитивно решено, не мора поново прибављати урбанистичку
сагласност Дирекције.”
ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА
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За постављање пултова за излагање и продају украсних предмета - Амандман V:
У члану 43. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера
на површинама јавне намене на територији града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина” бр. 9/2010 од
11.6.2010.), након става 3. додаје се став 4. који гласи:
“Уколико странка поново подноси захтев за добијање одобрења, а ради се о прибављању сагласности
за објекат који поставља периодично на основу истоветних урбанистичких услова и о коме је у
претходном периоду већ позитивно решено, не мора поново прибављати урбанистичку сагласност
Дирекције.”

За постављање рекламних паноа - Амандман IX:
У члану 69. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера
на површинама јавне намене на територији града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина” бр. 9/2010 од
11.6.2010.), након става 3. додаје се став 4. који гласи:
“Уколико странка поново подноси захтев за добијање одобрења, а ради се о прибављању сагласности
за објекат који поставља периодично на основу истоветних урбанистичких услова и о коме је у
претходном периоду већ позитивно решено, не мора поново прибављати урбанистичку сагласност
Дирекције.”

За постављање слободностојећих и зидних витрина - Амандман VI:
У члану 47. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера
на површинама јавне намене на територији града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина” бр. 9/2010 од
11.6.2010.), након става 4. додаје се став 5. који гласи:
“Уколико странка поново подноси захтев за добијање одобрења, а ради се о прибављању сагласности
за објекат који поставља периодично на основу истоветних урбанистичких услова и о коме је у
претходном периоду већ позитивно решено, не мора поново прибављати урбанистичку сагласност
Дирекције.”

Проблем формулисала и сачинила предлог решења радна група на изради пројекта „ЗРЕЊАНИНСКА
СИВА КЊИГА“ у саставу:
Лазар Ерне (вођа пројекта), Момчило Николчић „РПК Зрењанин“, Љиљана Белић „ОУП Зрењанин“, Наташа
Козић „УПС - Послодавци Зрењанина“, Дара Марков „ЗРЕПОК“

За постављање уређаја за кокице и друге печењарске производе - Амандман VII:
У члану 50. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера
на површинама јавне намене на територији града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина” бр. 9/2010 од
11.6.2010.), након става 2. додаје се став 3. који гласи:
“Уколико странка поново подноси захтев за добијање одобрења, а ради се о прибављању сагласности
за објекат који поставља периодично на основу истоветних урбанистичких услова и о коме је у
претходном периоду већ позитивно решено, не мора поново прибављати урбанистичку сагласност
Дирекције.”

(Дефинисан и предложено решење у виду захтева који је достављен управи града Зрењанина 26.09.2011.
године)
Проблем обавезног присуства одговорног лица у трговинским објектима

За постављање расхладних уређаја - Амандман VIII:
У члану 54. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера
на површинама јавне намене на територији града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина” бр. 9/2010 од
11.6.2010.), након става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
“Уколико странка поново подноси захтев за добијање одобрења, а ради се о прибављању сагласности
за објекат који поставља периодично на основу истоветних урбанистичких услова и о коме је у
претходном периоду већ позитивно решено, не мора поново прибављати урбанистичку сагласност
Дирекције.”
Досадашњи став 3. постаје став 4.
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ПРОБЛЕМ бр.2:

ПРОПИС КОЈИ ПРОИЗВОДИ ПРОБЛЕМ: Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских
објеката и објеката за приређивање игара за забаву ("Службени лист града Зрењанина", бр. 1/2011)
ОПИС ПРОБЛЕМА:
Одлуком градске скупштине, одговорно лице за угоститељски, трговински и занатски објекат и објекат за
приређивање игара за забаву, "који послује у оквиру привредног друштва или другог правног лица, односно
предузетник или лице које они, у писаној форми, овласте морају да буду присутни у објекту на почетку и на крају
радног времена".
Ова одредба свакако има своје оправдање у захтеву да одређено лице преузме одговорност да ослободи
објекат од присуства лица која нису запослена у њему. Међутим, наметање овакве обавезе трговинским објектима
типа киоск и сличним у којима је запослен само један радник у једној смени, неоправдана је зато што је непотребна
и економски неодржива.
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ПРОБЛЕМ бр.3:

Одредба је непотребна зато што у објекте типа киоск и сличне, због њихове природе, не могу да уђу незапослена
лица нити да у њима бораве, а трговци и иначе из сопствених разлога не дозвољавају присуство неовлашћених
лица у таквим објектима.
Одредба је економски неодржива зато што трговац који послује у више објеката типа киоск и сличним не може
без великих новчаних губитака да обезбеди извршење ове обавезе. Он мора да ангажује посебно лице за ту сврху,
пошто за присуство у објекту на почетку и на крају радног времена не може да овласти запосленог продавца. Како
то лице не може да буде физички присутно на више места у исто време, трговац мора да ангажује већи број лица
само за ту сврху или да отвара, односно затвара киоске у различито време и у дужем временском интервалу,
што је у оба случаја веома скупо, а сасвим неоправдано. Овакво решење, у крајњој последици, погодује гушењу
привредних и предузетничких активности на територији Града Зрењанина.
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОБЛЕМА:
Потребно је изменити наведену Одлуку Града и то у смислу ослобађања власника малопродајних објеката
типа киоск од обавезе присуства овлашћеног лица у објекту на почетку и на крају радног времена. Ово се може
учинити доношењем амандмана на текст наведене одлуке.
Амандман:
У пропису Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката и објеката за
приређивање игара за забаву ("Службени лист града Зрењанина", бр. 1/2011), у члану 13. став 1. мења се и сада
гласи:
"Одговорно лице за објекат из члана 3. ове одлуке, изузимајући трговинске објекте типа киоск и
слично, који послује у оквиру привредног друштва или другог правног лица, односно предузетник или
лице које они, у писаној форми, овласте морају да буду присутни у објекту на почетку и на крају радног
времена."
Проблем формулисала и сачинила предлог решења радна група на изради пројекта „ЗРЕЊАНИНСКА
СИВА КЊИГА“ у саставу:
Лазар Ерне (вођа пројекта), Момчило Николчић „РПК Зрењанин“, Љиљана Белић „ОУП Зрењанин“, Наташа
Козић „УПС - Послодавци Зрењанина“, Дара Марков „ЗРЕПОК“

(Дефинисан и предложено решење у виду захтева који је достављен управи града Зрењанина 26.09.2011.
године)
Проблем високе накнаде за заштиту животне средине на територији града Зрењанина
ПРОПИС КОЈИ ПРОИЗВОДИ ПРОБЛЕМ: Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
(“Службени лист града Зрењанина” бр. 1/2011 од 18.02.2011.)
ОПИС ПРОБЛЕМА:
Одлуком о накнади за заштиту животне средине, донетом од градске Скупштине, грађани и привредници
Зрењанина постављени су у неравноправни положај у односу на друге градове, а Зрењанин долази у ситуацију
да одбија потенцијалне инвеститоре у Град и да још више него до сада буде препознат као средина која драстично
оптерећује „додатним, невидљивим трошковима“ све оне који живе и послују у Зрењанину.
Ово се може доказати следећим упоредним прегледом износа еколошких такси у градовима Србије:
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Колико је ово оптерећење за привреду види се и из упоређења буџетских ставки, које се односе на приходе на
име посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине из 2010. и 2011. године, из којих се јасно види
следеће:
У првом кварталу 2010. године на име посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, остварено
је 10.515.198 динара, док је у истом кварталу 2011. године остварено 14.169.087 динара што у номиналном
износу значи повећање од 3.653.889 динара односно повећање за 34,7% у односу на 2010. годину. Пројектовани
износ прихода по основу посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2011. годину износио је
45.000.000 динара и у првом кварталу остварен је 31%.
У јуну 2011. године извршен је први ребаланс буџета по коме ставка приходи на име посебне накнаде за
заштиту и унапређење животне средине износи 55.000.000 динара што заправо значи повећање прилива у буџету
по том основу за 22,22% у односу на иницијално пројектовани износ за 2011. годину.
Конкретно, аргументи којима се доказује потреба за смањењем еколошке таксе су следећи:
1. Важећом одлуком додатно су оптерећени како привредници и предузетници тако и сами грађани, јер
су постојеће таксе знатно увећане, а уз два постојећа, уведена су и два нова, додатна, основа за обрачун ове
накнаде (м2 грађевинског земљишта и годишњи приход таксеног обвезника);
2. У моменту усвајања Буџета није постојао Програм утрошака средстава прикупљених на име посебне
накнаде за заштиту животне средине те није постојала ни реална основа за утврђивање износа еколошких такси
којима би се пунио градски буџет;
3. Ребалансом Буџета, извршеним у јуну месецу ове године, доказује се (неоправдано) повећање прилива
средстава на име посебне накнаде за заштиту животне средине.
С обзиром на горе наведено, радна група на пројекту "Зрењанинска сива књига" сматра да је у питању
неоправдано пуњење буџета па основу важећих износа еколошких такси којима су претерано оптерећени таксени
обвезници.
Из приложеног, у поређењу са другим, нама блиским градовима, може се закључити да град Зрењанин има
неповољнији како животни тако и пословни амбијент и да је као такав неконкурентан на тржишту.
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То се може учинити следећим изменама предметне Одлуке:
Амандман I:
У члану 3. став 1. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине (“Службени лист града
Зрењанина” бр. 1/2011 од 18.02.2011.), број и речи: “1 (једног) динара” замењују се бројем и речима
“50 (педесет) пара”.
Амандман II:
У члану 3. став 2. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине (“Службени лист града
Зрењанина” бр. 1/2011 од 18.02.2011.), број и речи: “3 (три) динара” замењују се бројем и речима “1,50 динара
(један динар и педесет пара)”.
Амандман III:
У члану 3. став 3. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине (“Службени лист града
Зрењанина” бр. 1/2011 од 18.02.2011.), мења се тако да сада гласи:
“Власници односно закупци земљишта за обављање редовне привредне делатности на територији
града ослобођени су плаћања накнаде.”
Молимо Вас да уважите овај наш захтев из разлога што сматрамо да је он као таква постављен основано и
што ће допринети растерећењу како предузетника и привредника, тако и грађана у условима тешке економске
кризе.
Проблем формулисала и сачинила предлог решења радна група на изради пројекта „ЗРЕЊАНИНСКА
СИВА КЊИГА“ у саставу:
Лазар Ерне (вођа пројекта), Момчило Николчић „РПК Зрењанин“, Љиљана Белић „ОУП Зрењанин“, Наташа
Козић „УПС - Послодавци Зрењанина“, Дара Марков „ЗРЕПОК“

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОБЛЕМА:
Потребно је изменити наведену Одлуку Града и то тако:
1. да се еколошка такса у износу 0,2% од укупног годишњег прихода, наплаћује само од оних привредника
и предузетника који остваре по завршном рачуну добит;
2. да се за грађане и привреду по метру квадратном стамбеног и пословног простора износ еколошке таксе
преполови, као и
3. да се еколошка такса по метру квадратном грађевинског земљишта укине.
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ПРОБЛЕМ бр.4:
(Дефинисан и предложено решење у виду захтева који је достављен управи града Зрењанина 25.10.2011.
године)
Проблем власника мањих монтажних објеката по питању ограничења дозвољене квадратуре за
постављање расхладних уређаја за продају пића и сладoлeда
ПРОПИС КОЈИ ПРОИЗВОДИ ПРОБЛЕМ: Одлука о постављању мањих монтажних и других објеката
привременог карактера на површинама јавне намене на територији града Зрењанина („Службени лист града
Зрењанина“ бр. 9/2010 од 11.06.2010.)
ОПИС ПРОБЛЕМА:
Последњих неколико месеци јавио нам се већи број власника мањих монтажних објеката типа киоск који
држе расхладне уређаје за продају сладoлeда и пића, а њихов проблем везан је за Одлуку о постављању мањих
монтажних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града Зрењанина
донету од стране градске Скупштине о дозвољеној квадратури за постављање ових уређаја на површинама
јавне намене. Наиме, у условима тешке економске ситуације простор од 2 м2 на ком они могу поставити
расхладне уређаје није им довољан да би остварили довољан промет који им покрива нарасле трошкове
пословања, а осим тога сматрају и да је неоправдано уводити овакву врсту ограничења слободе рада обзиром
да многи локалитети по својој природи дозвољавају заузеће у ове сврхе веће површине, а овим непотребним
ограничавањем трпи и градски буџет јер је ускраћен за приход од закупа јавног земљишта. Овим се свакако
гуши и слобода предузетништва, а у крајњем ускраћују и потрошачи за могућност веће понуде. Ово ограничење
је тим бесмисленије јер је корисницима јавног земљишта свакако неопходно претходно да обезбеде УТУ услове
за поставку оваквих уређаја па се и подразумева да тако нешто не могу добити уколико за то не постоје услови.
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОБЛЕМА:
Потребно је изменити наведену Одлуку Града и то у смислу да се привреднику и предузетнику омогући
заузеће до 3м2 јавне површине за поставку расхладних уређаја за продају сладoлeда и пића, ако за то постоје
услови, и ако је предузетник, са друге стране, спреман да уредно плаћа закуп јавног земљишта за заузеће толике
површине.
Проблем се може решити доношењем амандмана на текст наведене одлуке.
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Амандман:
Члан 51. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на
површинама јавне намене на територији града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина” бр. 9/2010 од
11.6.2010.), мења се и гласи:
“Члан 51.
Расхладни уређаји за продају индустријског сладоледа, кремова и пића могу се постављати на
површинама јавне намене у површини до 3м2 и у распореду који се дефинише урбанистичком
сагласношћу коју издаје Дирекција за сваки конкретни случај засебно”
Молимо Вас да подржите нашу иницијативу из разлога што сматрамо да је она као таква постављена основано.
Проблем формулисала и сачинила предлог решења радна група на изради пројекта „ЗРЕЊАНИНСКА
СИВА КЊИГА“ у саставу:
Лазар Ерне (вођа пројекта), Момчило Николчић „РПК Зрењанин“, Љиљана Белић „ОУП Зрењанин“, Наташа
Козић „УПС - Послодавци Зрењанина“, Дара Марков „ЗРЕПОК“

ПРИЛОГ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ У ВЕЗИ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
(Достављен управи града Зрењанина 14.12.2011. године на седници Градског већа у вези са усвојеним предлогом
нове одлуке о комуналној такси за истицање фирме)
У предлогу Одлуке о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама не слажемо се са
предложеним чланом 1.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Овим чланом је предвиђено смањење % попуста у односу на основицу за предузетнике и мала и средња
предузећа чиме се директно смањује разлика у обавезама између великих таксених обвезника и фирми са једне
стране и предузетника и малих и средњих предузећа са друге стране, што је у супротности са настојањима
државе и прокламованом политиком подстицања развоја предузетништва и малих и средњих фирми који у свакој
развијеној економији представљају главни ослонац развоја и највиталнији део економије.
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4.3. ПРЕГЛЕД СВИХ ИНИЦИЈАТИВА ДОСТАВЉЕНИХ УПРАВИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

ПРЕДЛОГ:
1. Увећати таксу за истицање фирме свим категоријама таксених обвезника за 7,9% колико је и пројектована
инфлација;
2. Свим обвезницима који имају задужење мање од 1.000 динара на основу израчунате обавезе по овој
Одлуци, заокружити износ на 1.000 динара као доњи минимални износ. То се може урадити тако што би се
у важећој одлуци о локалним комуналним таксама у Тарифном броју 3. код „НАПОМЕНА“ убацила посебна
напомена под редним бројем 15. (садашња напомена бр. 15 би постала бр. 16):
„Уколико је умањење по свим претходно набројаним основама такво да је годишње задужење таксеног
обвезника мање од 1.000,00 динара, онда се износ таксе за истицање фирме заокружује на 1.000,00
динара“
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА:
Обзиром да од укупних 27 милиона прихода буџета града Зрењанина по основу таксе за истицање фирме,
половина отпада на велике таксене обвезнике и фирме, а друга половина на мала и средња предузећа и
предузетнике (Ово и јесте била суштина измена Одлуке из децембра 2009. да се терет кризе равномерније
распореди тако што би велики преузели на себе више обавеза од малих јер предузетници и МСП теже подносе
терет кризе) уколико се прихвати предлог измене одлуке предлагача, буџет града ће оприходовати више по овом
основу само на малим и средњим предузећима и предузетницима (задужење по разрезу око 14 мил. динара) на
% умањења њиховог ослобођења ове обавезе који у просеку износи између 10 и 15% што у тоталу износи између
1,4 и 2 милиона динара годишње.
Око 1.000 таксених обвезника има задужење мање од 1.000 динара годишње, односно укупно око 320 хиљада
динара, што значи у просеку 320 динара, што обесмишљава ову таксу.
Уколико се уважи наш предлог и увећа такса за истицање фирме свим таксеним обвезницима по овој тарифи
за 7,9% укупан ефекат по буџет би био за око 2,2 милиона, а по основу лимитирања доње границе таксене
обавезе, остварио би се додатни приход за око пола милиона динара.
Дакле, сматрамо да је усвајање нашег предлога повољније по буџет града а истовремено одржава равномерност
у расподели ове таксене обавезе између таксених обвезника различите економске снаге и могућности.
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ИНИЦИЈАТИВА БР. 1 ЗА РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА РАДА УГОСТИТЕЉСКИХ И ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА У
ЗРЕЊАНИНУ
(Дефинисана и достављена управи града Зрењанина 08.09.2011. године)
ЦЕО ТЕКСТ ИНИЦИЈАТИВЕ:
Поштовани градоначелниче,
Упознати сте са радом наше радне групе чије су активности усмерене на идентификовање и решавање
проблема са којима се суочавају предузетници и привредници града Зрењанина, а који настају као резултат
прописа из надлежности локалне самоуправе.
Обраћамо Вам се овом иницијативом у жељи да се реши проблем који у великој мери загорчава живот и рад
како нас предузетника и привредника тако и обичних грађана.
У прва два месеца нашег рада јавио нам се велики број предузетника и грађана у вези проблема радног времена
угоститељских и трговинских објеката. Наиме, Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских
објеката, која је ступила на снагу 18.02.2011. године је, очигледно, неспроводива и као таква представља велики
проблем за савесне предузетнике и пружа огромне могућности за оне који се противе уређењу ове осетљиве
области за коју су заинтересовани и родитељи и целокупно грађанство. Уз све то, додатно збуњује поступање
комуналне полиције која, са једне стране, редовно обилази и опомиње оне који настоје да поштују Одлуку, а са
друге стране видно заобилази и избегава оне који је игноришу и производе проблеме.
Резултат оваквог конфузног стања је да су сви незадовољни, а да је Зрењанин постао препознат као место у
којем се често у касним ноћним сатима дешавају туче и немиле сцене са, не ретко, тешким повредама и убиствима.
По нашем, дубоком, уверењу, све ово је резултат тога што се приликом доношења овако важне и осетљиве
одлуке није спровела озбиљна и широка јавна расправа у коју би се укључили сви они на које се одлука односи
(предузетници и привредници) као и све друге заинтересоване стране (црква, школе, невладине организације,
грађани итд.) како би се информисала и придобила широка јавност за усвајање квалитетног решења за које би
локална власт имала пун легитимитет да инсистира на њеном спровођењу.
Због свега тога предлажемо:
1. Ставити ван снаге важећу Одлуку о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката;
2. До усвајања нове обезбедити спровођење и поштовање претходне Одлуке уз активно и доследно ангажовање
комуналне полиције;
3. Покренути поступак усвајања нове одлуке са обавезном отвореном, и довољно дугом, јавном расправом у коју
би се укључиле све заинтересоване стране.
Уверени смо да се једино тако може решити проблем за који мислимо да је од великог значаја, не само
за привреднике и предузетнике нашега града и пословно окружење већ и за све становнике нашега града, за
мирнији сан свих родитеља, безбедније изласке младих, једном речју за стварање што мирније и безбедније
средине и града који је привлачан за рад и живот. Искрено верујемо да је све то и Ваша жеља а не само обавеза.
Због тога Вас молимо да ову нашу иницијативу подржите и обезбедите све што је потребно како би се она
реализовала у пракси.
ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА

33

1

2

3

4

5

РЕЗУЛТАТ РАДА РАДНЕ ГРУПЕ

ИНИЦИЈАТИВА БР.2 ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА СЛАБОГ КВАЛИТЕТА ГАСА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ
КОРИСНИЦИМА У ЗРЕЊАНИНУ И РЕГИОНУ БАНАТА
(Дефинисана и достављена управи града Зрењанина 25.10.2011. године)
ЦЕО ТЕКСТ ИНИЦИЈАТИВЕ:
Поштовани градоначелниче,
у склопу реализације пројекта “Зрењанинска сива књига”, обратио нам се већи број грађана и нарочито
предузетника и привредника који су указали на проблем слабог квалитета домаћег гаса који се испоручује
корисницима у граду Зрењанину.
Због овог проблема грађани и привреда Зрењанина трпе огромну штету и неравноправни су са осталим
корисницима у нашој земљи јер плаћају исту цену а користе гас знатно слабијег квалитета.
ПОЈАШЊЕЊЕ ПРОБЛЕМА:
Енергији се у свакој привреди посвећује посебна пажња јер је она један од најзначајнијих ресурса. Ако се
нерационално користи, то је показатељ да држава и њене институције не раде свој посао на одговарајућем нивоу.
Вредност природног гаса, који се годишње потроши у Србији, мери се стотинама милиона евра и преко 90
процената је увозног порекла (Русија). Домаћи извори се углавном налазе у Банату (Мокрин, Међа, Црња) и из
њих се снабдевају потрошачи у Средњобанатском округу и у већем делу Баната. У Елемиру се налази рафинерија
где гас стиже из поменутих налазишта и одатле се даље дистрибуира потрошачима из наше регије. Битно је
напоменути да експлоатацију гаса врши Нафтна индустрија Србије (НИС) а даљу дистрибуцију Србијагас. Рекло
би се да је све логично и како треба, али ипак није.
Гас из увоза је неупоредиво квалитетнији у односу на домаћи и због тога постоји озбиљна дискриминација
међу потрошачима. Ми у Банату трпимо огромну штету која се мери милионима евра на годишњем нивоу. Постоји
класични монопол у дистрибуцији гаса који држи Србијагас. Он се огледа у томе да потрошачи немају никакaв
утицај на садржину уговора који морају да потпишу са дистрибутером, а у њему стоји да калоријска вредност
и квалитет гаса који се испоручује потрошачима одређује искључиво Србијагас. Тако руски гас, који се само
повремено испоручује корисницима у средњем Банату, има топлотну вредност од преко 34.000 кЈ/м3, а домаћи
гас између 29.000 кЈ/м3 и 31.000 кЈ/м3. Цена која се фактурише своди се на стандардну топлотну вредност од
33.338 кЈ/м3, али то само делимично решава проблем.
Руски гас има садржај угљен-диоксида око 0,20 молекулских процената, а домаћи између 10 и 15 молекулских
процената, значи више од 50 пута. Увозни гас има садржај азота око 0,8 молекулских процената, а домаћи око 2,5
молекулских процената што је више од 3 пута. Релативна густина гаса домаћег порекла је, такође, знатно изнад
дозвољених од 0,55-0,70 кг/м3. Wobbе-ов број код домаћег гаса је, такође, ван дозвољених стандарда.
Технолошки факултет Универзитета у Новом Саду, као најеминентнија установа у Србији, када су у питању
стандарди и квалитет гаса направио је извештај о квалитету домаћег гаса који се користи у Зрењанину. Ово су
изводи из тог извештаја.
У стандарду SRPS EN ISO 13686-2007, Природни гас–дефинисање квалитета, дефинисани су опсези горњих
Wobbe-ових бројева (46,1-56,5 MJ/Nм3) и релативних густина од (0,55-0,70).
Домаћи гас најчешће не испуњава наведене критеријуме квалитета.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ КЉУЧНИХ ПОКАЗАТЕЉА ИЗВЕШТАЈА:
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1 Опсег горње релативне густине је 0,55-0,70 кг/м3
2 Опсег горњих Wobbe-ових бројева је 46,1-56,5МЈ/Nm3

Пошто удеo угљен-диоксида и азота утичe на смањење топлотне вредности гаса, не препоручује се примена
гаса са садржајем угљен-диоксида већим од 4 молекулских процената, односно садржајем укупних инерата већим
од 7 молекулских процената (инертима се сматрају угљен-диоксид, азот и још неке супстанце). Код домаћег гаса
је то далеко више.
Предуслови за стабилно сагоревање гаса су поред, минималне вредности горњег Wobbe-овог броја, и
релативна густина и укупни садржај инерата. Кад поменути параметри нису у складу са стандардима, онда гас
нема стабилно сагоревање и није могуће постићи одговарајућу температуру сагоревања.
Дуги низ година је присутан проблем квалитета домаћег гаса, али није било довољно снаге и разумевања да
се он реши. Известан број година цена домаћег гаса је била знатно испод цене увозног па није било интереса да
се о томе говори. Последњих година било је више покушаја да се укаже на наведене проблеме и да се инсистира
на њиховом решавању, али Србијагас није показао добру вољу за било какве промене којима би се побољшала
ситуација.
Из свега наведеног произилази да корисници домаћег гаса у индустрији имају огромне проблеме због смањења
капацитета у производњи, слабијег квалитета производа, већих трошкова приликом одржавања опреме, додатних
улагања у опрему, ангажовања већег броја радника... Да апсурд буде већи, плаћају исту цену као и корисници
увозног гаса који немају ни један од набројаних проблема.
ЗБОГ СВЕГА НАПРЕД ИЗНЕТОГ ПРЕДЛАЖЕМО:
Предлажемо да најодговорнији из градске власти Зрењанина као и власти Средњoбанатског округа, при томе
мислимо пре свега на Вас као Градоначелника и на Начелника округа, заједно са свим заинтересованим странама
(привреда, становништво, институције, удружења...) учините све што је у вашој моћи да се утиче на Србијагас и
НИС како би квалитет домаћег гаса изједначили са увозним, а док се то не деси да се цена домаћег гаса снизи у
односу на увозни за најмање 15%. На тај начин би се само делимично ублажило вишегодишње експлоатисање
региона средњег Баната кад је у питању коришћење овог енергента. Ово би био добар сигнал и за подстицање
нових инвестиција и запошљавањa.
Молимо Вас да подржите нашу иницијативу из разлога што сматрамо да је она као таква постављена основано.
ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА

35

1

2

3

4

5

РЕЗУЛТАТ РАДА РАДНЕ ГРУПЕ

ИНИЦИЈАТИВА БР. 3 ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА КОНТИНУИТЕТА И КВАЛИТЕТА ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ КОРИСНИЦИМА У ЗРЕЊАНИНУ И РЕГИОНУ БАНАТА
(Дефинисана и достављена управи града Зрењанина 21.12.2011. године)

ЦЕО ТЕКСТ ИНИЦИЈАТИВЕ:
Поштовани градоначелниче,
у оквиру активности на реализацији пројекта „Зрењанинска сива књига“, обратио нам се велики број грађана,
предузетника и предузећа, који су указали на проблем континуитета у испоруци, као и квалитета испоручене
електричне енергије.
Штете које трпе грађани и привреда због овог проблема су велике.
ПОЈАШЊЕЊЕ ПРОБЛЕМА:
Као грађани, предузетници, привредници, сведоци смо једне појаве на коју смо, због учесталог појављивања
и вишегодишњег трајања, готово се навикли, на коју не реагујемо, пре свега из предубеђења да не можемо ништа
да учинимо да би смо променили стање. Ради се о честим, ненајављеним, краткотрајним прекидима у испоруци
електричне енергије, као и колебањима напона у дистрибутивној мрежи који су последица оваквих прекида.
Поједини делови града, као и околна насеља, веома често остају без електричне енергије у трајању од
неколико секунди до неколико минута, па и до пола сата. Ради се о прекидима испоруке електричне енергије који
се дешавају изненадно и ненајављено а причињавају огромне штете како на машинама и опреми тако и у процесу
производње која ради са великим застојима и шкартовима.
Поједини предузетници и предузећа воде белешке и региструју све прекиде испоруке електричне енергије.
О томе постоје уредне евиденције. Учесталост таквих прекида је велика. Постоје документовани докази којима
испоручилац електричне енергије недвосмислено потврђује сваки овакав прекид испоруке електричне енергије.
Један број оштећених корисника покушао је да у директној комуникацији са Електродистрибуцијом реши овај
проблем, али без резултата. И поред тога што испоручилац електричне енергије признаје да до кратких прекида
у испоруци струје долази због несавршености изолација, значи проблема на њиховој опреми, не чини ништа да
се отклоне узроци настанка проблема.
Проблем је међутим у томе, што без обзира на постојање доказа о неизвршавању обавезе континуираног
испоручивања електричне енергије, „Електродистрибуција Зрењанин“, као део „Електровојводине“ ДОО из Новог
Сада, полазећи од своје монополистичке позиције, не предузима ништа да би се вишегодишња пракса оваквих
прекида испоруке електричне енергије прекинула.
И поред тога што уредно измирују своје обавезе за испоручену електричну енергију, грађани, предузетници
и привреда Зрењанина и околине трпе огромне штетне последице које настају због краткотрајних прекида у
испоруци електричне енергије и пада напона у мрежи.
Последице се могу приказати према природи корисника електричне енергије. Код грађана се најчешће ради о
појави квара на кућним апаратима изазваним струјним ударом. Код предузетника и у привредним организацијама,
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у зависности од делатности, последице се крећу од кварова производне опреме, падању информационих система
док код великих индустријских постројења долази до:
•
прекида технолошких процеса производње;
•
настанак шкарта, на сировинама које се нађу у производном процесу у моменту прекида;
•
повећање трошкова производње;
•
кварови скупих, виталних, делова опреме;
•
повећани (непотребни) трошкови одржавања машина и опреме;
•
повећана улагања у куповину скупих уређаја који могу да спрече последице ових прекида;
•
губитак времена (непродуктивно радно време запослених);
•
повећани трошкови других видова енергије (гаса, нафте...) како би се поново технолошка опрема довела
у стање да може да производи стандардан квалитет производа;
•
повећани трошкови за електричну енергију због прекида, па новог истовременог укључења свих машина,
које се бележи на максиграфу и тиме се повећава рачун за електричну енергију;
•
последице у малопродајним и другим јавним објектима у којима се налазе грађани у моменту прекида
испоруке електричне енергије;
Мада се за сваки конкретан случај тешко може утврдити тачна висина претрпљене штета, нема сумње да
се овде ради о изузетно великим, милионима динара мереним износима који се непотребно одливају из наше
средине, а као последица неодговорног понашања једног јавног предузећа.
ЗБОГ СВЕГА НАПРЕД НАВЕДЕНОГ ПРЕДЛАЖЕМО:
Да се грађани и привреда заштите од оваквих појава и да органи локалне управе предузму конкретне мере у
том смислу, тако што ће се у име грађана и привреде захтевати од „Електровојводине“ да:
1. Oбразложи узроке настанка ових појава;
2. Достави акциони план /приоритети, мере, рокови за отклањање узрока;
3. Доставе предлог решавања штетних последица које трпе корисници;
Очекујемо и позивамо Вас да подржите нашу иницијативу, јер се ради о питању од ширег интереса за добробит
локалне заједнице.
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4.4. ИЗВEШТАЈИ И ЗАКЉУЧЦИ САСТАНАКА ОДРЖАНИХ
СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ И ЊЕГОВИМ САРАДНИЦИМА
ПРВИ САСТАНАК
РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ „ЗР СИВЕ КЊИГЕ“ СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ И ЊЕГОВИМ САРАДНИЦИМА
У петак, 30. септембра 2011. године, у сали Градског већа одржан је састанак градоначелника и тима његових
сарадника, са једне, и потписника пројекта „Зрењанинска сива књига“ са друге стране.
Састанак је инициран од стране радне групе на изради пројекта и први је у низу који ће две стране одржавати
сваког последњег петка у месецу до краја ове године.
Циљ одржавања ових састанака је успостављање редовне и боље комуникације између релевантних
представника предузетника и привредника града Зрењанина са једне стране и највиших носиоца градских
функција са друге стране, а све у сврху решавања уочених проблема и успостављању бољег амбијента за
пословање у граду Зрењанину.
ТЕМЕ САСТАНКА:
1. Проблем накнаде за прибављање урбанистичке сагласности ЈП-у „Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина“ за постављање објеката привременог карактера на површинама јавне намене;
2. Проблем висине „еколошке таксе“;
3. Иницијатива за решавање проблема радног времена угоститељских и трговачких објеката;
Иначе, по свим овим темама, радна група је у претходном периоду доставила градској управи конкретне
писане захтеве са образложењем проблема и предлогом решења.
Испред градске Управе састанку су присуствовали: градоначелник др Милета Михајлов, члан градског већа
задужен за предузетништво и регионалну сарадњу г-дин Тибор Ваш, шеф одељења за послове урбанизма г-ђа
Љиља Лубурић Пецељ, шеф кабинета градоначелника г-ђа Љупка Цвејић Бојовић, начелница градске управе
г-ђа Александра Одавић – Мак, начелник одељења за екологију, г-дин Дејан Јованов и испред „Дирекције за
изградњу града Зрењанина“ г-ђа Јелка Ђорђевић.
Испред организација потписница пројекта и партнера на изради „Зрењанинске сиве књиге“ састанку су
присуствовали: председник „Регионалне привредне коморе“, магистар Милан Радовановић, председник „Општег
удружења предузетника“ г-дин Мирослав Ђурић, председник удружења „ЗРЕПОК„ иницијатора и покретача
пројекта „Зрењанинска сива књига“ г-дин Драган Видаковић, г-дин Лазар Ерне, вођа пројекта “Зрењанинска сива
књига”, члан ИО „ЗРЕПОК“-а и Привредног савета града Зрењанина, г-дин Будимир Јовановић и председник
„Уније послодаваца Србије – Послодавци Зрењанина“, г-дин Горан Ковачевић.
Обе стране су показале високу свест о постојању потребе за заједничким радом на превазилажењу проблема
са којима се суочавају предузетници и привредници у свом пословању у граду Зрењанину.
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УСВОЈЕНИ ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНКА:
1. Уважено је да постоји проблем непотребног посла периодичног обнављања УТУ услова за објекте
привременог карактера и договорено је да Дирекција и Одељење Урбанизма до наредног састанка предложе
своју верзију могућности елиминисања овог проблема;
2. Рад на измени одлуке о еколошкој такси је у току, постоји простор за њену корекцију, а предлагач ће
у директном контакту са представницима радне групе потражити најпримереније решење за висину и облике
убирања ове таксе;
3. Усвојено је образложење о неопходности покретања процедуре усвајања Одлуке о измени и допуни
важеће Одлуке о радном времену угоститељских и трговинских објеката и расписивању широке јавне расправе
по овом питању, а Градоначелник је у току састанка издао наређење да се одмах приступи овом послу;
Сви учесници су се сагласили да је састанак био од обостране користи, те су на послетку, делегирали и теме
које ће се обрађивати на наредном састанку.

ДРУГИ САСТАНАК
РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ „ЗР СИВЕ КЊИГЕ“ СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ И ЊЕГОВИМ САРАДНИЦИМА
У петак, 28. октобра 2011. године, у сали Градског већа одржан је други у низу састанак представника градске
управе са једне, и потписника пројекта „Зрењанинска сива књига“ са друге стране.
Састанак је водила начелница градске управе г-ђа Александра Одавић Мак из разлога што је Градоначелник
био одсутан иако је било најављено и потврђено његово учешће.
ТЕМЕ САСТАНКА:
1. Анализа предузетих активности од стране надлежних органа локалне самоуправе по основу раније поднетих
иницијатива и захтева од стране радне групе на пројекту „ЗР Сива књига“;
2. Презентовање захтева бр.4 које је радна група предала Градској управи (заведено у писарници Градске куће
дана 25.10.2011. године) на тему решавања проблема који имају власници мањих монтажних објеката по
питању ограничења дозвољене квадратуре за постављање расхладних уређаја за продају пића и сладоледа;
3. Анализа Иницијативе Градској управи (заведено у писарници Градске куће дана 25.10.2011. године) на тему
решавања проблема квалитета гаса који се испоручује корисницима у Зрењанину и Региону Баната;
4. Презентовање проблема јавних набавки и организовања тендера;
5. Унапређење сарадње и стриктно поштовање потписаних споразума о сарадњи између органа локалне
самоуправе и привредних иституција (Регионална привредна комора Зрењанин, Опште удружење предузетника
Зрењанин, Привредни савет, ЗРЕПОК и Унија послодаваца Србије-Послодавци Зрењанина);
По свим овим темама, радна група је у претходном периоду доставила градској управи конкретне писане
захтеве са образложењем проблема и предлогом решења.
ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА
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Испред градске Управе састанку су присуствовали: начелница градске управе г-ђа Александра Одавић Мак,
начелник одељења за екологију г-дин Дејан Јованов, директор „Градске топлане“ Зрењанин г-дин Владимир
Тешић, г-ђа Веселка Међо, г-дин Павле Кармичек и шеф одељења за послове урбанизма г-ђа Љиља Лубурић
Пецељ.
Испред организација потписница пројекта и партнера на изради „Зрењанинске сиве књиге“ састанку су
присуствовали: председник „Регионалне привредне коморе“, г-дин мр Милан Радовановић, председник „Општег
удружења предузетника“ г-дин Мирослав Ђурић, председник удружења „ЗРЕПОК„ иницијатора и покретача
пројекта „Зрењанинска сива књига“ г-дин Драган Видаковић, г-дин Лазар Ерне, вођа пројекта “Зрењанинска сива
књига”, члан ИО „ЗРЕПОК“-а и Привредног савета града Зрењанина, Будимир Јовановић и председник „Уније
послодаваца Србије – Послодавци Зрењанина“ Горан Ковачевић.
Одмах на почетку састанка, у име радне групе, од стране председника „ЗРЕПОК“-а исказана је разочараност, с
обзиром на изостанак Градоначелника са састанка иако је његово присуство потврђено један дан пре одржавања
састанка од стране шефа кабинета градоначелника. Видаковић је изнео мишљење да је присуство и ауторитет
Градоначелника на овим састанцима неопходан те да је то и договорено.
С обзиром да на састанку нису били присутни ни представници ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина“, као ни члан градског већа задужен за привреду и предузетништво нису све тачке дневног реда ни
могле бити разматране.
Састанак је протекао у веома напетој атмосфери у којој су се поједини представници градске управе држали
веома арогантно, а са од стране председника „УПС – Послодавци Зрењанина“ у једном моменту је покренута
иницијатива и да се напусти састанак обзиром на његову бесмисленост због изостанка адекватних саговорника и
начина обраћања присутних учесника.
Ипак, састанак је приведен крају, а на крају су усвојени следећи
ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНКА:
1. Изражено је незадовољство и разочараност због неодазивања Градоначелника и представника „Дирекције за
изградњу и уређење града“ на уговорени састанак;
2. Није усвојен ниједан предлог изнет у захтеву за умањење износа еколошких такси;
3. Потребно је документовати податке наведене у Иницијативи за решавање проблема квалитета домаћег гаса
директору „Градске топлане“ Зрењанин;
4. Исказана спремност директора „Градске топлане“ Зрењанин да узме учешће у заједничком наступу у решавању
проблема квалитета и цене домаћег гаса;
5. Након усвајања Измене и допуне закона о јавним набавкама потребно је организовати скуп на коме би се
сагледала могућност, да се у складу са законом, протежирају локални понуђачи на јавним набавкама;
6. Истакнута је потреба за бољим функционисањем Привредног савета, као и потреба консултовања овог тела
о одлукама које ће се доносити и усвајати на седницама Градског већа и Скупштине а које се односе на
функционисање привреде и предузетништва.
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ТРЕЋИ САСТАНАК
РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ „ЗР СИВЕ КЊИГЕ“ СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ И ЊЕГОВИМ САРАДНИЦИМА

У уторак, 15. новембра 2011. године, у сали Градског већа одржан је трећи у низу састанака градоначелника и
тима његових сарадника, са једне, и потписника пројекта „Зрењанинска сива књига“ са друге стране.
Циљ одржавања ових састанка је успостављање редовне и боље комуникације између релевантних
представника предузетника и привредника града Зрењанина са једне стране и највиших носиоца градских
функција са друге стране, а све у сврху решавања уочених проблема и успостављању бољег амбијента за
пословање у граду Зрењанину.
ТЕМЕ САСТАНКА:
1. Анализа Иницијативе градској управи (заведено у писарници градске куће дана 25.10.2011. године) на тему
решавања проблема квалитета гаса који се испоручује корисницима у Зрењанину и Региону Баната;
2. Анализа Захтева бр.1 и бр.4 који је радна група предала градској управи (заведено у писарници градске куће
дана 29.06.2011. и 25.10.2011. године) на тему проблема накнаде за прибављање урбанистичке сагласности
ЈП-у „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ за постављање објеката привременог карактера на
површинама јавне намене на територији града Зрењанина и проблема власника мањих монтажних објеката по
питању ограничења дозвољене квадратуре за постављање расхладних уређаја за продају пића и сладоледа
3. Презентовање проблема јавних набавки и организовања тендера
4. Анализа Захтева бр. 3 који је радна група предала градској управи (заведено у писарници градске куће дана
26.09.2011. године) на тему проблема висине „еколошке таксе“.
По свим овим темама, радна група је у претходном периоду доставила градској управи конкретне писане
захтеве са образложењем проблема и предлогом решења, а поред тога су се на дневном реду нашли и одређени
проблеми који су већ били разматрани на претходним састанцима.
Испред градске Управе састанку су присуствовали: Градоначелник др Милета Михајлов, шеф кабинета
градоначелника г-ђа Љупка Цвејић Бојовић, начелница градске управе г-ђа Александра Одавић Мак, испред
„Дирекције за изградњу града Зрењанина“ г-ђа Јелка Ђорђевић, директор „Градске Топлане“ Зрењанин г-дин
Владимир Тешић и г-ђа Веселка Међо.
Испред организација потписница пројекта и партнера на изради „Зрењанинске сиве књиге“ састанку су
присуствовали: председник „Регионалне привредне коморе“, г-дин мр Милан Радовановић, председник „Општег
удружења предузетника“ г-дин Мирослав Ђурић, председник удружења „ЗРЕПОК„ иницијатора и покретача
ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА
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пројекта „Зрењанинска сива књига“ г-дин Драган Видаковић, г-дин Лазар Ерне вођа пројекта “Зрењанинска сива
књига”, члан ИО „ЗРЕПОК“-а и Привредног савета града Зрењанина Будимир Јовановић и председник „Уније
послодаваца Србије – Послодавци Зрењанина“ Горан Ковачевић.
Овај пут састанак је од обостране користи, показано је задовољство због наставка сарадње и заједничког
деловања у решавању проблема предузетника и привредника Града Зрењанина.
Састанак је протекао у радној атмосфери, отвореној и искреној дискусији у којој су усвојени следећи
ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНКА:
1. Г-дин Владимир Тешић је од стране Градоначелника задужен за проналажење решења проблема слабог
квалитета гаса а г-дин Будимир Јовановић је од стране радне групе за израду ЗСК овлашћен да учествује и
помогне у решавању овог проблема;
2. Утврђен рок за прикупљање свих неопходних информација и проналажење адекватног предлога за решење
проблема слабог квалитета гаса до дана 01.12.2011.године;
3. Прихваћени предлози за решавање проблема накнаде за прибављање урбанистичке сагласности ЈП-у
„Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ за постављање објеката привременог карактера на
површинама јавне намене на територији града Зрењанина и проблема власника мањих монтажних објеката по
питању ограничења дозвољене квадратуре за постављање расхладних уређаја за продају пића и сладоледа
и констатовано је да као такви ће ићи на усвајање на Градском већу и на Скупштини;
4. Прихвађен предлог да у састав тендерске комисије уврсти и члан који ће представљати привреднике и
предузетнике који су окупљени на пројекту „ЗСК“ а овим послом ће координирати „УПС“;
5. Заказан састанак Привредног савета на који ће бити позвани сви заинтересовани у вези са решавањем
проблема висине „еколошке таксе“.
Састанци на којима се представницима привредника и предузетника отвара могућност да директно укажу на
препреке са којима се суочавају у свакодневном пословању, одржаваће се редовно, сваког последњег петка у
месецу, све до завршетка пројекта израде ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ.
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ЧЕТВРТИ САСТАНАК
РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ „ЗР СИВЕ КЊИГЕ“ СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ И ЊЕГОВИМ САРАДНИЦИМА
У петак, 23. децембра 2011. године, у сали Градског већа одржан је четврти у низу састанак градоначелника и
тима његових сарадника, са једне, и потписника пројекта „Зрењанинска сива књига“ са друге стране.
Циљ одржавања ових састанка је успостављање редовне и боље комуникације између релевантних
представника предузетника и привредника града Зрењанина са једне стране и највиших носиоца градских
функција са друге стране, а све у сврху решавања уочених проблема и успостављању бољег амбијента за
пословање у граду Зрењанину.
ТЕМЕ САСТАНКА:
1. Информација у вези резултата рада радне групе на изради предлога нове одлуке о локалној еколошкој такси;
2. Анализа предузетих активности од стране надлежних органа локалне самоуправе по основу иницијативе за
покретање јавне расправе о усвајању нове одлуке о радном времену угоститељских и трговинских објеката, као
и захтева од стране радне групе на пројекту „ЗР Сива књига“ у вези са проблемима добијања УТУ сагласности
и заузећа јавног земљишта ;
3. Информисање радног тела о резултатима анализе проблема у вези иницијативе за решавање проблема
квалитета гаса који се испоручује корисницима у Зрењанину и Региону Баната (заведено у писарници Градске
куће дана 26.10.2011. године) и договор око даљих активности на решавању овог проблема;
4. Презентовање захтева бр.5 које је радна група предала Градској управи (заведено у писарници Градске куће
дана 14.12.2011. године) назив предмета: Прилог јавној расправи у вези одлуке о изменама и допунама одлуке
о локалним комуналним таксама;
5. Анализа предузетих активности од стране надлежних органа локалне самоуправе по основу постигнутог
договора о проширењу тендерске комисије;
6. Презентовање Иницијативе Градској управи (заведено у писарници Градске куће дана 21.12.2011. године) на
тему решавања проблема континуитета и квалитета испорука електричне енергије корисницима у Зрењанину
и региону Баната;
По свим овим темама, радна група је у претходном периоду доставила градској управи конкретне писане
захтеве са образложењем проблема и предлогом решења, а поред тога су се на дневном реду нашли и одређени
проблеми који су већ били разматрани на претходним састанцима. Овом приликом је презентована и нова, трећа
по реду Иницијатива радне групе за израду „Зрењанинске сиве књиге“.
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Испред градске Управе састанку су присуствовали: Градоначелник др Милета Михајлов, начелница градске
управе г-ђа Александра Одавић Мак, начелница градске пореске управе г-ђа Зорица Ћурчић, директор „Градске
Топлане“ Зрењанин г-дин Владимир Тешић, и г-ђа Веселка Међо.
Испред организација потписница пројекта и партнера на изради „Зрењанинске сиве књиге“ састанку су
присуствовали: председник „Регионалне привредне коморе“, г-дин мр Милан Радовановић, председник „Општег
удружења предузетника“ г-дин Мирослав Ђурић, председник удружења „ЗРЕПОК„ иницијатора и покретача
пројекта „Зрењанинска сива књига“ г-дин Драган Видаковић, г-дин Лазар Ерне вођа пројекта “Зрењанинска
сива књига”, члан ИО „ЗРЕПОК“-а и Привредног савета града Зрењанина г-дин Будимир Јовановић, председник
Привредног савета града Зрењанина г-дин Момчило Николчић и председник „Уније послодаваца Србије –
Послодавци Зрењанина“ г-дин Горан Ковачевић.
И овај пут је састанак од обостране користи, постављени су циљеви и планови за даљи рад показано је
задовољство због добре сарадње и заједничког деловања у решавању проблема предузетника и привредника
Града Зрењанина.
Састанак је протекао у радној атмосфери, отвореној и искреној дискусији у којој су усвојени следећи
ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНКА:
1. Изнета информација у вези резултата рада радне групе на изради предлога нове Одлуке о локалној
еколошкој такси, изражено задовољство досадашњом сарадњом;
2. Усвојен предлог да се оформи радна група за израду нове одлуке о радном времену угоститељских и
трговинских објеката, утврђен термин за одржавање првог састанка је 10. Јануар 2012. године;
3. Усвојен предлог да се пошаље допис „Србијагас“-у у име Града Зрењанина, ЈП „Градска топлана“ и радне
групе за израду ЗСК;
4. Договорити даљу сарадњу са локалном самоуправом у вези израде Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о локалним комуналним таксама;
5. Усвојена процедура о начину именовања члана тендерске комисије од стране партнерских организација
на пројекту „ЗСК“;
6. Усвојен предлог да се одржи састанак са директором „Електродистрибуције Зрењанин“, како би се решио
проблем континуитета и квалитета испорука електричне енергије корисницима у Зрењанину и региону Баната.
Договорен термин састанка је 29.децембар 2011. године са почетком у 8 часова.
Састанци на којима се представницима привредника и предузетника отвара могућност да директно укажу на
препреке са којима се суочавају у свакодневном пословању, одржаваће се редовно, сваког последњег петка у
месецу, све до завршетка пројекта израде ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ.
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4.5. КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА РАДНЕ ГРУПЕ НА ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА
„ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“
1. Градоначелник Зрењанина, др Милета Михајлов, прихватио је предлог Радне групе на изради пројекта
„ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“ о одржавању редовних састанака чланова Радне групе и представника
партнерских организација на изради пројекта са челницима градске управе, а на тему уочених проблема и
конкретних захтева које је Радна група усвајала током реализације пројекта. Ови састанци су одржавани сваког
последњег петка у месецу у периоду октобар – децембар 2011. године и на њима је успостављена редовна и
директна комуникација између представника пословне заједнице града Зрењанина и највиших руководиоца у
градској управи. Сви одржани састанци су протицали у радној атмосфери и иако, не ретко, са супростављеним
ставовима, исказана је очигледна спремност обе стране да се истраје у решавању изнетих проблема. Овим су
предузетници и привредници добили директан канал комуниакције и добар „алат“ за решавање проблема са
којима се суочавају а у којима им локална власт може помоћи. Одржани састанци су били радни и протицали
су у веома толерантној и коректној атмосфери. Сматрамо да је ово једно од најзначајнијих достигнућа Радне
групе на изради пројекта „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“.
2. Захтев бр. 1 је градска управа готово у целости прихватила, а предлог измене одговарајуће одлуке је усвојен
на седници Градског већа дана 21.12.2011. године а касније верификован на Скупштини града Зрењанина
дана 29.12.2011. године. Цео текст ове одлуке можете погледати на страници интернет презентације града
Зрењанина: http://www.zrenjanin.rs/userfiles/file/SluzbeniList/2011/23%20Sluzbeni%20list_29%2012%2011.pdf
3. Захтев бр. 2 је део проблема везан за Одлуку о радном времену угоститељских и трговинских објеката за
коју је Радна група због бројних других пристиглих приговора одлучила да формулише Иницијативу бр. 1 за
решавање проблема рада угоститељских и трговинских објеката у Зрењанину у којој је захтевала од градске
управе да се покрене широка јавна расправа о овом проблему обзиром да се он не тиче само предузетника
и привредника већ и свих грађана Зрењанина. По овом питању, Градоначелник је усмено обећао да ће се
ова иницијатива уважити и отворити јавна расправа али до дана окончања припреме за штампу овог издања
„ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ“ то није учињено.
4. Захтев бр. 3 је практично у целости усвојен и верификован у виду нове одлуке о еколошкој такси на Скупштини
града Зрењанина одржаној дана 29.12.2011. године. Цео текст ове одлуке можете погледати на страници
интернет презентације града Зрењанина:
http://www.zrenjanin.rs/userfiles/file/SluzbeniList/2011/23%20Sluzbeni%20list_29%2012%2011.pdf
5. Захтев бр. 4 је у целости усвојен, а предлог измене одговарајуће одлуке је усвојен на седници Градског већа
дана 21.12.2011. године, а касније верификован на Скупштини града Зрењанина одржаној дана 29.12.2011.
године. Цео текст ове одлуке можете погледати на страници интернет презентације града Зрењанина:
http://www.zrenjanin.rs/userfiles/file/Sednice%20Skupstine/38/06.pdf
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6. Прилог јавној расправи у вези усвојеног (од Градског већа) предлога нове Одлуке о локалној комуналној такси
за истицање фирме је уважен и Градоначелник је донео Одлуку о формирању радне групе за израду предлога
нове Одлуке у коју ће бити укључен и представник Радне групе за израду „ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ“.
Очекује се да се изнађе јединствено заједничко решење до краја јануара 2012 године.
7. Иницијатива бр. 2 за решавање проблема слабог квалитета гаса у Зрењанину и региону Баната је уважена и
оформљена је радна група коју чине г-дин Владимир Тешић, директор „Градске топлане“ Зрењанин и г-дин
Будимир Јовановић, власник „ЈОВАНОВИЋ ГРУПЕ“ као представник радне групе на изради „ЗРЕЊАНИНСКЕ
СИВЕ КЊИГЕ“ и покретач иницијативе. Радна група је потврдила све наводе из иницијативе и саставила допис
„СРБИЈАГАСУ“ који ће испред града Зрењанина упутити Градоначелник са молбом да се уважи конкретан
предлог решења овог проблема.
8. Иницијатива бр. 3 за решавање проблема континуитета испоруке електричне енергије је такође уважена, а
Градоначелник и представник радне групе на изради „ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ“ су одржали састанак
са директором „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ ЗРЕЊАНИН“ и предочили му проблем са захтевом за хитним
решењем овог веома значајног проблема како за привреду и предузетнике тако и за све грађане Зрењанина.
9. У вези проблема законског одређења појма власника возила приликом добијања такси легитимације због којег
они такси возачи који су у подзакупу или подлизингу нису у могућности да добију такси легитимацију, радна
група је формулисала конкретан захтев за службеним мишљењем надлежног министарства за саобраћај и
везе и 26. децембра 2011. године добила позитиван одговор. У току јануара 2012 године ово мишљење ће
бити предочено Правној служби градске управе Зрењанина чиме ће бити отклоњен овај озбиљан проблем за
не мали број таксиста у граду.
10. 8 конкретно дефинисаних проблема и предлога решења који су прослеђени партнерским организацијама са
молбом да подрже њихово решавање, усвојио је „НАЛЕД“ и уврстио у своје четврто издање „СИВЕ КЊИГЕ“.

РЕЗУЛТАТ РАДА РАДНЕ ГРУПЕ
редни
НАЗИВ ПРЕДЛАГАЧА
број

ОПИС ПРОБЛЕМА - ПРЕДЛОГ
1. Приликом предаје М4 обрасца потребно
је физички однети на увид НН ОД обрасце
за целу годину, обрачуне зарада и изводе о
извршеним ислатама доприноса, такође за
целу годину за коју се врши упис стажа. Ово
је непотребно, јер се у току године обрасци
о извршеним исплатама предају Пореској
управи, за сваку исплату посебно.

1.

“BS COMPUTER”

2. Предаја пореских пријава на шалтерима
Пореске управе одузима пуно времена, а
ручно уношење података у базу ПУ од стране
радника ПУ отвара велике могућности за
грешке. Да би се овакве грешке касније
исправиле потребно је пуно посла, а
процедура захтева пуно времена.

2.

3.

ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА

1. Фонд за ПИО треба да, приликом
овере и контроле образаца за
упис стажа (Образац М4), користи
податке Пореске управе.
2. Треба омогућити предају пореских
пријава електронским путем.
Треба омогућити предузетницима да
електронским путем провере стање
својих обавеза код Пореске управе
по свим основама и да електронским
путем пошаљу захтев за исправку
неслагања.

3. Издавање ових потврда може да се
врши на лицу места, јер се провера
3.Процедура за добијање потврде о
стања може извршити увидом у базу
измиреним
пореским
обавезама
је
података Пореске управе
компликована и дугачка. Потребно је
најмање два пута отићи на шалтер Пореске
управе, а на потврду се чека неколико дана.

У питању су следећи проблеми и предлози:
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“BS COMPUTER”

“ИДЕЈА ТУРС”
доо

ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА

Високи доприноси и порези на зараде

Да се при писању закона о
доприносима и порезима на зараде
Србија угледа нпр. на Аустрију,
Италију или Немачку

Проблем двоструког вођења продатих
туристичких аранжмана иако се сви подаци
налазе у уговорима о путовању. Све
податке који се већ налазе у уговорима о
путовању, морамо два пута да доставимо
истом државном органу - инспекцији што
је непотребно губљење времена и трошак.
А у сезони туристичких путовања скоро и
немогуће.

Измена Правилника о облику,
садржини
и
начину
вођења
евиденције уговора закњучених са
трећим лицима којима је поверено
извршење услуга из програма
путовања и продатих туристичких
путовања (сл. Гласник РС бр. 37 од
31.05.2011)
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редни
НАЗИВ ПРЕДЛАГАЧА
број

РЕЗУЛТАТ РАДА РАДНЕ ГРУПЕ

ОПИС ПРОБЛЕМА - ПРЕДЛОГ
Проблем са катастром непокретности
у вези наплате трошкова опомене за
неплаћену таксу

4.
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“ИМПЕЛ” доо

Служба
за
катастар
непокретности
Републичког геодетског завода Републике
Србије, захева, на основу члана 5. Закона
о републичким административним таксама,
да странка плати таксу за захтеве и за друге
поднеске у тренутку када их предаје органу
надлежном за пријем захтева.
Уколико странка то не учини, орган је, у
складу са чланом 14. истог Закона, опомиње
да је дужна да то учини и за ту опомену јој
наплаћује додатну таксу.
Међутим, Служба за катастар непокретности
дозвољава плаћање такси преко текућег
рачуна, а фактуру увек издаје након пријема
захтева, а доказ о уплати прима приликом
издавања документа. Међутим, у тим
случајевима увек уредно наплаћује таксу за
опомену, иако странка не може бити крива
што није платила таксу приликом предаје
захтева, него кривицу сноси орган који није
на време издао фактуру.
Проблем друге врсте, али исто тако важан,
настаје када ни сам орган не зна колика ће
бити висина таксе. То се нарочито дешава
приликом издавања преписа из листа
непокретности, када се такса обрачунава
по броју листова. У том случају ни орган ни
странка приликом предаје захтева не могу
да знају износ таксе. Исто се дешава и са
таксама које су одређене у процентима.

ОДЛУКА РАДНЕ ГРУПЕ

Потребно је изменити спорни члан
Закона о административним таксама
и то у смислу искључивања случајева
у којима странка физички не може
да одговори обавези у прописаном
термину или у којима ни сам орган
не зна износ таксе. Ово се може
учинити доношењем амандмана на
текст наведене одлуке.
Амандман:
У члану 14. став 1. Закона о
административним
таксама
(“Службени гласник РС”, бр. 43/2003,
51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009 и
50/2011), након скраћенице “ДКП” у
текст става уносе се речи:
“и у случају да се висина таксе не
може утврдити у тренутку предаје
захтева,
односно
уколико
се
плаћање врши на основу фактуре
издате од органа надлежног за
пријем захтева,”
Овакав поступак може и да наложи
Влада Републике Србије својим
упутством или другим погодним
подзаконским актом.

ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА

РЕЗУЛТАТ РАДА РАДНЕ ГРУПЕ
редни
НАЗИВ ПРЕДЛАГАЧА
број

5.

Фризерски салон
“НОРМА”

6.

„Опште
удружење
предузетника
Зрењанин“

7.

8.

На основу увида
у усвојене
захтеве Радне
групе за израду
„Зрењанинске
сиве књиге“,
који су упућени
Зрењанинској
локалној управи,
стручни тим за
израду „НАЛЕД“ове Сиве књиге
IV уврстио је два
захтева радне
групе за израду
„ЗСК“ у своје
четврто издање

ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА

ОПИС ПРОБЛЕМА - ПРЕДЛОГ

ОДЛУКА РАДНЕ ГРУПЕ

Проблем представља рок остављен пореској
управи за издавање потврде о плаћеним
порезима од чак 15 дана.
Ово у великој мери отежава брзо доношење
одлука и ефикасно пословање. При томе
ова ситуација ствара услове за корупцију
обзиром да пореским обвезницима по
правилу ово уверење хитно треба .

Да се решења издају на лицу
места
одмах
по
поднетом
захтеву, обзиром да се провера
стања пореских обавеза
може
извршити једноставним увидом у
информациони систем Пореске
управе.

Изменити члан 16. Закона о ПДВ-у,
у смислу да се утврди да пореска
Проблем што се ПДВ наплаћује на
обавеза настаје даном када су
фактурисане послове а не на стварно
потраживања од купаца наплаћена,
реализоване послове.
а не даном када је промет добара и
услуга извршена.

Први захтев:
Проблем накнаде за
прибављање
урбанистичке
сагласноти
за постављање објеката привременог
карактера на површинама јавне намене на
територији града Зрењанина

Предлог „НАЛЕД“-а: Поједноставити
и убрзати процедуру за издавање
дозвола за постављање летњих
башти у ситуацијама када је у
претходном
периоду
издавана
дозвола за исту башту.

Предлог „НАЛЕД“-а: да се изврши
Други захтев: Проблем плаћања високе промена постојећих прописа и
локалне комуналне таксе за истицање размотрити могућност укидања
фирме на пословном простору
локалних комуналних такси за
истицање фирме
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МЕДИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ О РАДУ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

МЕДИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ О РАДУ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

Медиј:

Наслов:

Датум
објаве:

Опис :

Медиј:

Лист
Зрењанин

Пројекат
„Зрењанинска сива
књига“

17.06.2011.

Објављени су циљеви пројекта и позив предузетницима
и привредницима региона да попуне упитник за пројекат
„Зрењанинска сива књига“

КТВ –
емисија
Објектив

КТВ –
емисија
Објектив
САНТОСемисија
Вести
Лист
Зрењанин
КТВ –
емисија
Објектив

Лист
Зрењанин

КТВ –
емисија
Објектив
САНТОСемисија
Вести
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4

Конференција за
новинаре

„За боље пословно
окружење“
„Позив
привредницима и
предузетницима“

„Позив
привредницима и
предузетницима
да учествују на
Трибини“

Обавештење
о предстојећој
Трибини

21.06.2011.

Прилог о одржаној конференцији за новинаре у
просторијама „ЗРЕПОК“-а на тему реализације пројекта
„Зрењанинске сиве књиге“ и промоције рада радне групе

24.06.2011.

Објављен текст са поднасловом „у Зрењанинској сивој
књизи примери локалних прописа на штету пословања
привреде и предузетника“

03.10.2011.

Вођа пројекта је дао изјаву у вези пројекта „Зрењанинска
сива књига“ са поновним јавним позивом свим
предузетницима и привредницима да узму учешће у
реализацији овог пројекта

28.10.2011.

Објављен је текст под насловом „Трибина о реформи
прописа у Србији “ у којем је афирмисан рад на пројекту
ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ и у којем су позвани
сви предузетници и привредници да узму учешће на
трибини у организацији радне групе под насловом
“СВЕОБУХВАТНА РЕФОРМА ПРОПИСА У СРБИЈИ И
ЗРЕЊАНИНУ - ШТА ЈЕ ДОСАД УРАЂЕНО И ШТА ЈОШ
ТРЕБА ДА СЕ УРАДИ?”

31.10.2011.

Председник „ЗРЕПОК“-а гостујући на телевизији „Сантос“
и „КТВ“ говорио је о садржају Трибине која ће се одржати
01.11.2011. и позвао све привреднике и предузетнике да
узму учешће на Трибини

Датум
објаве:

Опис :

Поводом
организовања
Трибине “СРП у
Зрењанину и Србији”

01.11.2011.

Емитован прилог о Трибини и изјава Драгана Видаковића
испред радне групе, Градоначелника Зрењанина др
Милете Михајлова, и пројект менаџера „НАЛЕД“-а
Слободана Крстовића

Сајт
НАЛЕД-а

„Сива књига“ –
Трибина са привредом

01.11.2011.

Објављена детаљна информација о одржаној трибини

РТВ

„Трибина о
проблемима у
зрењанинској
привреди“

01.11.2011.

Прилог о о одржаној трибини

Сајт вести.рс

„Трибина о
проблемима у
зрењанинској
привреди“

01.11.2011.

Објављена информација о одржаној трибини

РТС 1 –
емисија „Шта
радите БРЕ?“

Пројекат
„ЗР Сива књига“

02.11.2011.

Емитован прилог о Трибини и изјава Драгана Видаковића

дневни лист
„Дневник“

„Уз олакшице
иде и друштвена
одговорност“

02.11.2011.

Објављен текст о одржаној Трибини

Лист
Зрењанин

„Добре намере и
пословни пакао“

03.11.2011

Објављен опширни извештај о одржаној Трибини са
поднасловом “Како стати на пут административној
прашуми која оптерећује привреду”

22.12.2011.

Вођа пројекта је упознао јавност о покренутој иницијативи
радне групе за решавање проблема континуитета и
квалитета испоруке електричне енергије корисницима у
Зрењанину и региону Баната

САНТОСемисија
Вести

РТВ Сантос

Наслов:

Саопштење за јавност

У Зрењанину, 19. јануара 2012. године
Раднa група на изради „ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ“
ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА

ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА
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ИМПРЕСУМ

ИЗДАВАЧ:
Зрењанински пословни круг – „ЗРЕПОК“
ЗА ИЗДАВАЧА :
Драган Видаковић
ПРИПРЕМА САДРЖАЈА:
Радна група за израду пројекта „Зрењанинска сива књига“
ПРЕЛОМ И ПРИПРЕМА:
„Diginet“ ProStudio
ШТАМПА:
„Diginet“ ProStudio
ТИРАЖ: 250 ком.
Зрењанин, јануара 2012. године
www.zrepok.rs
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