
ЗАПИСНИК И ЗАКЉУЧЦИ  

СА ТРЕЋЕГ САСТАНКА ЧЕЛНИКА ВЛАСТИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА И 

ПРЕДСТАВНИКА ПОСЛОВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗРЕЊАНИНА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

„ЗРЕПОК“-овог ПРОЈЕКТА „ЗРЕЊАНИСКА СИВА КЊИГА“  

 

Место: сала Градског већа  

Датум: 16.11.2012. у 8 часова и 5 минута;  

Учесници: градоначелник мр Иван Бошњак, председник Скупштине града Радован Булајић, 

начелник Градске управе Јасмина Малинић, начелник Службе за пореску управу Николина 

Шерфезе, начелник Одељења за послове урбанизма Љиљана Пецељ Лубурић, начелник 

Одељења комуналне полиције, инспекцијско – надзорних послова и ванредних ситуација мр Игор 

Виријевић, секретар Скупштине града Милан Мркшић, заменик председника Скупштине града 

Љубомир Станисављев, помоћник градоначелника Дарко Каран, руководилац службе за послове 

јавних набавки Павле Карлечик, самостални стручни сарадник за послове локалног економског и 

руралног развоја и туризма Горан Папић, одборник у Скупштини града Душко Радишић, Драган 

Видаковић председник „ЗРЕПОК“-а, Будимир Јовановић, члан ИО „ЗРЕПОК“-а, Милоје Тодоровић 

члан „ЗРЕПОК“-а, Горан Ковачевић, члан „ЗРЕПОК“-а и председник „УПС-Послодавци Зрењанина“, 

мр Милан Радовановић, председник „РПК Зрењанин“, Мирослав Ђурић, председник „ОУП 

Зрењанин“, Изабела Киш ПР-секретар „ЗРЕПОК“-а и Драгослав Којовић секретар „УПС-

Послодавци Зрењанина“   

 

Теме састанка: 

 

1. Усвајање записника са претходног састанка одржаног 19.10.2012. године и анализа 

урађеног по закључцима са састанка; 

2. Презентовање иницијативе за решење проблема рада угоститељских и трговинских 

објеката; 

3. Разматрање проблема нефункционисања локалног Социјално економског савета; 

4. Презентовање Иницијативе за успостављање једношалтерског система издавања 

грађевинских дозвола; 

5. Разно  

 

На самом почетку састанка Градоначелник је поздравио скуп и захвалио се учесницима састанка 

на присуству и потом дао реч Видаковићу као представнику партнера на реализацији пројекта 

„ЗСК“. 

Драган Видаковић је испред радне групе за израду „ЗСК“ поздравио присутне и честитао празник 

Светог Ђорђа онима који славе ту славу. Будући да се 16. новембра прославља и Међународни 

дан толераниције, истакао је да ови састанци доприносе духу толеранције и јачања толеранције 

између пословне заједнице и највиших органа власти у локалу. Захвалио се свим учесницима у 

погледу редовности одазивања на састанке и разумевању на захтеве и додао да је мишљења да је 

ово добар пут да се реши макар део проблема привредника и предузетника у граду Зрењанину.  

 



 

Тачка 1. 

Након уводног дела Видаковић је прешао на прву тачку дневног реда.  Усвајање записника и 

Анализа урађеног са прошлог састанка одржаног 19.октобра 2012. године. Видаковић је додао да 

је свестан тога да радна група није формално радно тело и нема законску обавезу у погледу 

усвајања записника, али  да као озбиљни људи који се састају редовно, како би неке проблеме 

решавали, сматра  да би корисно било  оставити писани траг у вези договореног на заједничким 

састанцима, и додао да је то најбољи оријентир да се сваки пут види шта је реализовано од 

прошлог састанка. 

Видаковић је истакао да су сви добили Извештај са прошлог састанка и известио присутне да су 

непосредно пред почетак скупштине  упућене „ЗРЕПОК“-у две примедбе на извештај које се 

односе на закључке у вези проблема јавних набавки па је предложио да се оне размотре у оквиру 

прве тачке дневног реда у којој ће се вршити анализа реализације закључака са претходног 

састанка 

Након овога прешло се на разматрање Закључака са претходног састанка. 

У вези прве тачке дневног реда Милан Мркшић је рекао да је Закључак у вези са проблемом 

гаса послат одборницима у склопу материјала за Скупштину и да ће бити разматран на Скупштини 

града 23. новембра. Милан Мркшић је рекао да је ова Иницијатива наишла на одјек и других, 

суседних градова, и тако су се представници општине Кикинда обратили граду Зрењанину са 

молбом да им проследи Закључак који су припремили одборницима. Општина Кикинда подржава 

Иницијативу за решавање проблема слабог квалитета гаса и представници те општине су рекли да 

ће и они израдити један закључак и разматрати на скупштини.  

Милан Мркшић је предложио присутним представницима привреде да ступе у контакт са 

привредницима из Кикинде и да их упознају са Иницијативом за решавање слабог квалитета гаса. 

У оквиру ове тачке је мр Иван Бошњак рекао да је упознао Министарку енергетике Зорану 

Михајловић са Иницијативом  и договорено да ће кабинет градоначелника покушати да организује 

састанак са Министарком енергетике Зораном Михајловић у наредних 15 до 20 дана, а најкасније 

до краја децембра. Градоначелник је рекао да ће се сачекати да прође новембарска скупштина да 

се усвоји Закључак и да добије подршку од Сталне конференције градова и општине , па ће након 

тога изаћи са документованим подацима испред министарке Михајловић. Градоначелник је додао 

да ће усвојени закључак послати Сталној конференцији градова и општина па ће они преко њихове 

мреже доставити Иницијативу и обавештење у вези проблема слабог квалитета гаса свим 

локалним самоуправама. 

Видаковић је упитао Градоначелника и Председника Скупштине Града да ли имају неку 

информацију у вези преузете обавезе да се у контакту са Србијагасом обезбеде мерни уређаји.  

Градоначелник је одговорио да од Србијагаса не могу да се обезбеде ти инструменти. Будимир 

Јовановић је рекао да је мишљења да у овој фази није неопходно обезбедити те мерне 

инструменте јер показатељи Србијагаса и њихове анализе говоре у прилог томе шта је наведено у 

Иницијативи, према томе за ову фазу разговора не треба обезбедити мерне инструменте.  

 

У вези друге тачке дневног реда са прошлог састанка у вези проблема јавних набавки упућене 

су две примедбе на Записник од стране Службе за јавне набавке. У вези са њима, у име радне 

групе, иступио је мр Милан Радовановић који је истакао да је те примедбе добио непосредно пред 

почетак састанка и није се припремао посебно али ће покушати укратко да прокоментарише. 



Радовановић је рекао да су у комори више пута  анализиране процедуре јавних набавки, те да су 

привредници често указивали на неправилности и навео конкретан пример када су у питању јавне 

набавке малих вредности, фирма која конкурише први пут, у старту буде дискриминисана јер 

приликом бодовања додељују се бодови онима који су већ једном учествовали на јавним 

тендерима и према речима мр Милана Радовановића то је једно огромно ограничење малим 

фирмама, исто тако ограничавајући фактор буде често и то што се тражи да фирма која се 

пријављује на тендер мора да има минимум 50 запослених или се тражи захтевнија референца. 

Мр Милан Радовановић је додао да се неретко дешава то да због таквих услова тендер добију 

фирме из других-већих градова, а подизвођачи радова буду на крају фирме из Зрењанина. 

Радовановић је рекао да поента сугестије није да представник привреде буде члан тендерске 

комисије већ да учествује у припреми тендера посебно из сектора услужних делатности. 

Павле Карлечик, руководилац службе за послове јавних набавки, је подсетио присутне да јавне 

набавке у граду не спроводи само градска управа већ и друге установе и додао да примере које је 

навео Радовановић нису спроведене јавне набавке у оквиру градске куће већ је то радила нека 

друга институција. Павле Карлечик је похвалио што је изнет конкретан пример и замолио све 

присутне да и убудуће то чине јер на тај начин се зна ко је у питању, о коме се прича, да ли о 

градској управи или неком другом јавном предузећу.  

Карлечик је рекао да и сада служба има јавност у раду и информисао присутне да се припрема 

интернет портал у оквиру постојећег сајта Града Зрењанина на којем ће заинтересовани моћи да 

виде које се јавне набавке спроводе у оквиру градске куће. Сходно томе Карлечик сматра да би 

било непотребно још и додатно се оглашавати јер ће бити све доступно на порталу јавних набавки. 

Он је додао да је и до сада увек све било објављивано у службеним гласницима и почетком године 

и у локалном листу. Карлечик је рекао да у вези прве тачке закључка са прошлог састанка на тему 

јавне набавке његова служба нема примедбу, али другу и трећу тачку неможе као такву прихватити 

из разлога што је по закону јасно дефинисано како се формира тендерска комисија. Карлечик је 

додао да та комисија за јавне набавке  по новом закону имаће још веће одговорности у смислу 

законитости спровођења поступка јавне набавке, и додао да ће тај поступак бити јо ш озбиљнији и 

још одговорнији. Према речима Карлечика тачно је прецизирано ко може да буде члан тендерске 

комисије, на који начин се формира тендерска комисија и додао да он одговорно тврди да у 

протекле четири године чланови комисије су били људи који су били запослени у оквирима градске 

управе а у случају да нису имали адекватне стручњаке из разних области замолили су колеге из 

јавних предузећа да се укључе и учествују у раду тендерске комисије.  

Карлечик је додао да би било апсурдно да на страни наручиоца буде неко ко је члан комисије или 

врши надзор а заправо представља понуђача, Карлечик сматра да је непримерено да неко ко је 

повезан на било који начин са понуђачем буде члан комисије или на било који начин утиче на то 

шта ће комисија и како ће она радити. Павле Карлечик је рекао да постоји агенција или институција 

коме се сви заинтересовани могу обратити са захтевом да се неки поступак или случај испита 

уколико неко сматра да није спроведен поступак набавке у складу са законом. 

Руководилац службе за послове јавних набавки је напоменуо да треба имати у виду то да сви 

понуђачи имају иста права, и ако би та служба фаворизовала учеснике из ужег круга  нпр. понуђаче 

са локала, онда би други понуђачи са правом могли да упуте примедбу и да кажу да је сачињена 

дискриминација.  

Павле Карлечик је мишљења да законски прописи нису идеални, да је највећи проблем примена у 

пракси и ако свако ради свој посао онда сигурно неће бити проблема, поготово када су јавне 

набавке у питању и додао да највећи проблеми се јављају у току припреме јавне набавке због 

лоших пројеката, неретко су у питању пропусти који се направе у пројекту и све исплива у фази 

када се спроводи поступак јавне набавке, проблеми се јављају у реализацији када надзор треба да 

одради свој посао поготово у сектору грађевине наводи Карлечик.  



Он је истакао и то да су и ревизори потврдили да су све јавне набавке које је спроводила градска 

служба за јавне набавке у 2011. години у складу са законом. 

Након излагања Павла Карлечика присутнима се обратио Горан Ковачевић који је рекао да се не 

слаже са Карлечиком, јер из његовог излагања произилази да је све у реду и да нема простора за 

побољшање поступка јавне набавке, а сви су упознати са тим да нешто није у реду са 

процедурама јавних набавки. Горан Ковачевић је рекао да сада испада да нису релевантни за 

учешће у процедури јавних набавки запослени у Привредној комори Зрењанин и Унији 

послодаваца Србије  јер њих Служба за јавне набавке види као особе који су на страни понуђача.  

Ковачевић је додао да то не може да прихвати као образложење и навео конкретне примере где 

мисли да је прекршен закон о јавним набавкама.  

Градоначелник је рекао да су они упознати са тим да нису све јавне набавке реализоване у складу 

са законом и да је њихова обавеза да то истраже.  

Дарко Каран је рекао да су оформили радну групу која ће испитати и анализирати 10 највећих 

инвестиција у протеклом периоду. Дарко Каран је истакао да није проблем у спровођењу јавних 

набавки и додао је да је то све по закону и слаже се Карличеком, већ је највећи проблем у 

припреми документације и дефинисању услова тендера.  

Каран је рекао да није никакав проблем да по свакој инвестицији градска управа размени 

мишељење са представницима привредног сектора.   

Договорено је да испред пословне заједнице мр Милан Радовановић председник Регионалне 

привредне коморе Зрењанин и Павле Карлечик руководилац Службе за послове јавних набавки 

одрже састанак и договоре у којој фази јавне набавке могу да учествују запослени у институцијама 

који представљају привредни сектор. 

Милоје Тодоровић се јавио за реч и рекао да је његова фирма више пута учествовала на 

тендерима и има врло лоша искуства, он се сложио са Карлечиком да не спроводи све тендере у 

граду само Градска управа и након тога изнео пример да је више пута био случај да се за један 

тендер пријави више предузећа, комисија изабере оног ко понуди најповољније услове, а при томе 

сви знају да за тај новац не може да се заврши испланирани објекат и на тај начин се види да је 

намештен тендер и да није све у складу са законом. Тодоровић је напоменуо да је јако 

интересантна чињеница да у другим градовима тешко може да победи на тендеру и да дође до 

посла привредник из Зрењанина. 

Мирослав Ђурић је рекао да поред тога што не спроводи све јавне набавке у граду Градска управа 

троши се новац из буџета града, према томе мора се водити рачуна о свим јавним набавкама који 

се спроводе на територији града. Ђурић је напоменуо да пословна заједница нуди своје стручњаке 

који би радо помогли у припреми јавних набавки.  

 

Градоначелник мр Иван Бошњак у 8.45 ч напустио је састанак због других обавеза. По одласку 

Градоначелника даље вођење састанка преузео је Радован Булајић, председник Скупштине 

града. 

Радован Булајић је истакао да је формирана комисија која ће испитати све инвестиције јер су 

уочене неке неправилности и додао да је мишљења да треба укључити представнике привредног 

сектора у припрему тендерске документације. 

Павле Карлечик је информисао присутне да су запослени у Служби за јавне набавке расположени 

и спремни да нуде помоћ привредницима и предузетницима и да их едукују како треба припремити 

документацију и пријавити се на тендер, наравно не у случајевима када тендер расписује њихова 

служба. 

Видаковић је рекао да све што су представници пословне заједнице тражили јесте да добију 

могућност да учествују у састављању критеријума и припреми тендерске документације, да у 

оквиру припреме тендерска комисија достави РПК Зрењанин документацију како би они дали своје 



мишљење и додао да то не треба да обавезује тендерску комисију, већ је циљ да остане писани 

траг, да је скренута пажња да нешто није у реду и то чак може и градској управи да помогне да 

предупреде ситуације у којима ће пасти сумња да су тендери намештени. Задужени су мр Милан 

Радовановић и Павле Карлечик да нађу модалитет где може да се укључи пословна заједница у 

процедуру тендера.  

 

Остали закључци са прошлог састанка су усвојени и већина тачака је и реализована.  У вези 

израде нове Одлуке о локалним комуналним таксама и да се у рад радне групе на изради нове 

Одлуке укључе и представници пословне заједнице Видаковић је известио присутне да је 

непосредно пред састанак уручено ЗРЕПОК-у Решење о образовању радне групе и да је укључен 

и представник привредног сектора у радну групу. Николина Шерфезе и Драган Видаковић ће 

накнадно утврдити тачан термин састанка радне групе. 

 

Тачка 2. 

Видаковић је у оквиру ове тачке дневног реда рекао да је Радно време угоститељских објеката 

значајан проблем и да је пословна заједница покретала ову тему у последњих годину-две дана 

више пута, а да је15. новембра је ЗРЕПОК-у достављен предлог који је израдио Игор Виријевић, 

начелник комуналне инспекције, а тиче се нове Одлуке која ближе уређује и разврстава 

угоститеље у вези са дефинсиањем њиховог радног времена. Видаковић је додао да се 

Иницијатива која је достављена градској кући односи на то да пословна заједница указује на значај 

тог проблема и на потребу да се изради нове одлуке о раду угоститељских и трговинских објеката 

приступи крајње озбиљно и да се отвори једна шира јавна расправа у које не би били укључени 

само угоститељи и трговци већ и шира заинтересована јавност (школе, факултети, црква итд). 

Видаковић је додао да је важећа одлука донета на брзину и без потребне квалитетне јавне 

расправе па је због тога била непримењива у пракси. Мирослав Ђурић је рекао да је са Гораном 

Папићем, Радишом Дупљановићем и Марицом Косановић већ разговарао на ову тему, .  

Ђурић је рекао да је већ предат захтев да се реши овај проблем и да се изради нова одлука којом 

ће се уредити ова област. Мирослав је истакао да је јако битно да доносиоци одлука изађу и сниме 

терен и да израде одлуку која може да се спроводи и у пракси.  

Игор Виријевић је истакао да град Зрењанин нема законску основу да реши овај проблем на 

адекватан начин. Он је појаснио да Комунална полиција, као ни редовна полиција, немају право да 

прекину програм угоститељских објеката који су у прекршају прекорачења радног времена.  Значи 

када се констатује прекорачење радног времена полиција може да сачини записник и да изађе из 

локала. Виријевић је рекао да ће покушати у сарадњи са редовном полицијом и Пореском управом 

да направи ваљану одлуку која ће бити спроводљива на терену и додао да ће направити предлог 

одлуке и организовати јавну расправу. Виријевић је рекао да није циљ све затворити у граду , али 

зарад увођења реда и смањења буке у граду, мораће угоститељи да се придржавају одређених 

ограничења. 

Виријевић је напоменуо да треба што пре направити радну групу која ће направити предлог 

одлуке, и да је потребно укључити бар 2-3 правника у израду ове одлуке. Он предлаже 

категоризацију или типизацију објеката и додао да ће контактирати и туристичку инспекцију  и 

затражити њихово мишљење.  

Видаковић је рекао да је то добар предлог и мишљења је да треба што пре кренути са израдом 

одлуке, он је истакао да је потребно организовати квалитетну јавну расправу и укључити све 

заинтересоване стране. Договорено да је потребно пренети Градоначелнику да у што краћем 

временском року именује радну групу која ће се бавити израдом одлуке у вези радног времена и 

категоризације угоститељских објеката. 



Горан Папић је рекао да је он био у радној групи која је израдила стару одлуку о радном времену 

угоститељских и трговинских објеката и слаже се да има пропуста и да је најнеповољнија за 

трговце. Горан Папић је рекао да је мишљења да треба израдити нову одлуку али истиче да је 

потребно проучити Закон о туризму јер тај закон ограничава категоризацију угоститељских 

објеката.  

По овој тачки је закључено да Градоначелник треба да формира радну групу која ће се бавити 

израдом нове одлуке у вези рада угоститељских и трговинских објеката  и да се што хитније 

приступи изради предлога Одлуке. 

Тачка 3. 

У оквиру ове тачке Видаковић је рекао да је пред почетак састанка подељен Меморандум о значају 

функционисања Социјално економског савета на локалном нивоу  и додао да је циљ ове 

Иницијативе да савет заживи у Зрењанину и уједно замолио Горана Ковачевића, који је члан СЕС-

а Србије да каже више на ову тему. 

Горан Ковачевић је рекао да је улога СЕС-а да врши медијацију у случају проблема између 

послодаваца, синдиката и државе. Ковачевић је рекао да је ове године председник СЕС-а Србије 

Ивица Дачић и мишљења је да ће ове године тај савет добити и важност а исто тако и стварни 

садржај шта треба да ради и да ће имати више активности у односу на претходну годину.  

Ковачевић је у оквиру ове тачке истакао да у Зрењанину градска управа никад није правила 

проблем, већ синдикати који нису моглу да се споразумеју ко има репрезентативност. Ковачевић је 

рекао да је већ разговарао са Мирком Малешевим, председником самосталних синдиката Србије 

на ову тему и да су се договорили да ће покушати да реше проблем са синдикатима и да ће до 

наредног састанка имати конкретне податке у вези тога.  Ковачевић је рекао да је битно именовати 

сада нове чланове савета, а то мора град да уради, и замолио представнике градске управе да се 

томе да адекватан значај и нагласио да је најбитније одредити садржај тог тела а не форму. 

Ковачевић је замолио присутне представнике града да приликом именовања чланова савета 

испред градске управе поставе особу која има могућност да реши многе проблеме.   

Радован Булајић је рекао да ће испитати ко су сада чланови СЕС-а и да ће видети шта се дешава. 

На следећем састанку ће поднети извештај у вези СЕС-а и предложиће нове чланове тог тела. 

 

Тачка 4. 

Милоје Тодоровић је у оквиру ове тачке рекао да је Иницијатива у вези једношалтерског система 

већ више пута изнета члановима градске управе из прошлог сазива. Тодоровић је рекао да је и 

Љиљана Пецељ Лубурић начелница Одељења за урбанизам упозната са овом Иницијативом. 

Тодоровић је рекао да су настале одређене промене од када је ступио  на снагу нови Закон о 

планирању и изградњи који је зауставио градњу у целој држави, и додао да су смањени одређени 

рокови али далеко од тога да можемо да будемо задовољни и у то може свако да се увери ко 

крене да разговара са потенцијалним инвеститорима који желе да инвестирају у ову средини и који 

када чују за рокове за које треба да добију дозволе одустану.  Тодоровић је истакао да са овом 

Иницијативом не тражи се отварање класичног шалтера већ отварање једне канцеларије за 

прикупљање документације у поступку привављања грађевинске дозволе. 

Тодоровић је мишљења да би се могло радикално променити и смањити рок за издавање 

грађевинских дозвола када би се изменио начин и приступ раду и сматра да има простора за 

побољшање у сегменту где су укључене градске службе.  

Тодоровић је истакао да верује да би било изузетно корисно и за локалну самоуправу и за друга 

заинтересована лица да Зрењанин буде на првом месту у целој држави по издавању грађевинских 

дозвола. Милоје Тодоровић сматра да би то било јако позитивно за град у привлачењу нових 



страних инвестиција и додао да сматра да има простора да се садашњи рок за издавање 

грађевинских дозвола бар преполови.  

Љиљана Пецељ Лубурић је рекла да јој је жао што није присутан градоначелник који је најмање 

упознат са овом проблематиком. Према Речима Љиљане 2003. године успостављен је 

једношалтерски систем у градској управи и на крају је то било угашено јер су сматрали да систем 

не функционише у том смислу да је све на једном месту. 

Љиљана је рекла да су једном успели да успоставе модел сарадње са Дирекцијом за изградњу и 

уређење града и да су једно време и функционисали запослени у тим службама, комуницирали су 

са градском управом али са Електровојводином нису успели да пронађу заједнички језик па је са 

њима градска управа много теже сарађивала. 

Љиљана Пецељ Лубурић је рекла да је мишљења да треба упознати Градоначелника са овим 

проблемом и предложити му да поразговара са директорима Јавних предузећа како би се 

пронашао модел који је прихватљив за све стране са циљем да се цела процедура убрза.  

Љиљана је рекла да се данас пуно ради на папиру – „пешице“, али и поред тога је Зрењанин по 

анализи који су спровели ГТЦ немачка и Стална конференција градова у вези рока издавања 

грађевинских дозвола град Зрењанин у врху брзине издавања грађевинских дозвола са роком од 

186 дана док је у Београду исти рок 349 дана.  

Љиљана Пецељ Лубурић је истакла да постоји проблем са републичким интитуцијама и да су са 

тим упознати сви. Она је рекла да се ти проблеми морају решити на републичком нивоу, али исто 

тако сматра да може да се поради много тога са локалним институцијама и да је ту потребно 

обавезно укључити и градоначелника. 

Дарко Каран је рекао да је Градоначелник упознат са овом проблематиком и да ће Градска управа 

порадити на овим проблемима и пронаћи ће модел по ком ће грађани лакше и брже до лазити до 

грађевинских дозвола  и додао да се очекује измена Закона о планирању и изградњи у корист 

грађана. 

Душко Радишић, је рекао да су они већ почели са одређеним активностима са циљем да се 

формира једна канцеларија брзих решења. Радишић је рекао да ће направити канцеларију која 

није информативног карактера већ решава конкретне проблеме грађана. Радишић је рекао да ће 

прво направити електронску комуникациону мрежу између одељења у градској управи исто тако ће 

успоставити контакт и са Јавним предузећима. Радишић је додао да ће се у ту новоформирану 

канцеларију увести систем 48 и објаснио да то значи да ће у року од 48 сати служба имати одговор 

на питање грађана.  

Радован Булајић је рекао да је основна идеја да ако дође физичко и правно лице у градску управу 

са проблемом, да на једном месту добије одговор на питање које постави, и да на истом месту 

покрене и решавање тог проблема. 

Будимир Јовановић сматра да је идеја о оснивању канцеларије о ком је причао Душко Радишић 

одлична и да треба то испоштовати и дати овлашћења људима који спроводе  пројекат да ствари 

доведу у ред и додао да треба одредити рокове и треба задужити људе да одраде конректне 

послове у року који је одређен и једино на тај начин ће се нешто и урадити.  Јовановић је рекао да  

очекује за следећи састанак много више информација у вези ове Иницијативе.   

Јовановић је на крају замолио све учеснике састанка да убудуће буду конструктивни, кратки и јасни 

у образлагању својих идеја.  

 

Овим је састанак завршен у 9 часова и 45 минута. 

ЗАКЉУЧЦИ: 

I. У вези прве тачке дневног реда: 

УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРОШЛОГ САСТАНКА И АНАЛИЗА ЗАКЉУЧАКА: 



1. Кабинет градоначелника ће у децембру месецу организовати састанак са 

Министарком енергетике, Зораном Михајловић и највишим представницима 

Србијагаса на којем ће узети учешће и представник „ЗРЕПОК“-а Будимир Јовановић, 

као иницијатор и најбољи познавалац ове проблематике како би се у директном 

разговору надлежни упознали са проблемом и нашом решености да превазиђемо тај 

проблем (Градоначелник мр Иван Бошњак)  

2. мр Милан Радовановић, председник Регионалне привредне коморе Зрењанин и 

Павле Карлечик руководилац Службе за послове јавних набавки задужени да одрже 

састанак и да дефинишу модел по којем ће се укључивати представник привредне 

коморе у прву фазу јавних набавки, 

 

II. У вези друге тачке дневног реда: 

РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ И ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 

1. Формирати радну групу која ће се бавити израдом нове Одлуке у вези рада 

угоститељских и трговинских објеката (Градоначелник мр Иван Бошњак) 

 

III. У вези треће тачке дневног реда: 

РАЗМАТРАЊЕ ПРОБЛЕМА НЕФУНКЦИОНИСАЊА ЛОКАЛНОГ СОЦИЈАЛНО 

ЕКОНОМСКОГ САВЕТА 

1. Испитати тренутни састав Социјално економског савета (председник Скупштине 

града Радован Булајић);  

2. Одржати састанак са Мирком Малешевим председником самосталних синдиката 

Србије на тему оживљавање СЕС-а у Зрењанину (Председник УПС-Послодавци 

Зрењанина Горан Ковачевић); 

 

IV. У вези четврте тачке дневног реда: 

УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДНОШАЛТЕРСКОГ СИСТЕМА ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ 

ДОЗВОЛА 

1. Упознати Градоначелника са Иницијативом за успостављање једношалтерског 

система издавања грађевинских дозвола и предложити му да поразговара са 

директорима Јавних предузећа како би се пронашао модел који је прихватљив за све 

стране са циљем да се цела процедура убрза (помоћник градоначелника Дарко 

Каран); 

2. Презентовати представницима пословне заједнице модел функционисања 

Канцеларије за брза решења (Душко Радишић)  

 


