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ЗАПИСНИК И ЗАКЉУЧЦИ  
СА ДРУГОГ САСТАНКА ЧЕЛНИКА ВЛАСТИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА И ПРЕДСТАВНИКА ПОСЛОВНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЗРЕЊАНИНА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ „ЗРЕПОК“-овог ПРОЈЕКТА 

„ЗРЕЊАНИСКА СИВА КЊИГА“  

 

Место: сала Градског већа 515169 

Датум: 19.10.2012. у 8 часова и 5 минута;  

Учесници: градоначелник мр Иван Бошњак, председник Скупштине Града Радован Булајић, начелница градске 

управе Јасмина Малинић, начелник одељења финансија Еуђенија Бесу, начелник градске пореске управе 

Николина Шерфезе, начелник урбанизма Љиља Пецељ Лубурић, члан градског већа Радиша Дупљанин, 

секретар скупштине града Милан Мркшић, Давид Димкић помоћник градоначелника, Дарко Каран помоћник 

градоначелника, директор ЈП „Градска топлана“ Александар Старчевић, Еди Беновић, руководилац одељења за 

послове јавних набавки,  Драган Видаковић председник „ЗРЕПОК“-а, Будимир Јовановић, члан ИО „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. Решавање проблема слабог квалитета гаса који се испоручује Зрењанину;  

2. Разматрање проблема јавних набавки - процедуре и рад тендерских комисија; 

3. Главни градски приоритети и њихова реализација у сврху остваривања визије да Зрењанин буде 

једно од најпожељнијих места за инвестирање и живот;  

4. Разно  

 

 

На самом почетку састанка градоначелник Иван Бошњак поздравио је присутне, захвалио се „ЗРЕПОК“-у на 

благовремено достављеном позиву и дневном реду као и пратећем материјалу за састанак и након тога је дао 

реч Драгану Видаковићу, председнику „Зрењанинског пословног круга“, као носиоцу пројекта „ЗРЕЊАНИНСКА 

СИВА КЊИГА“ и иницијатору састанака.  

Видаковић се у име присутних представника пословне заједнице Зрењанина захвалио Градоначелнику и 

његовим сарадницима што су испоштовали договор у погледу успостављања сарадње организовањем редовних 

месечних састанака (сваког трећег петка у месецу) на којима би се разматрали проблеми, предлози и 

иницијативе зрењанинских предузетника и привредника.који се тичу не само њих већ и свих становника града. 

Видаковић је рекао да ће у име иницијатора организације оваквих састанака, а у циљу што ефикаснијег рада и 

убудуће практиковати да се функционерима градских власти унапред пошаље молба за организовањем  

састанка са предлогом дневног реда и припадајућим пратећим материјалом (писаним примедбама и 

предлозима) како би се учесници могли благовремено припремити за састанак и делотворно дискутовати на 

њему. 

Након тога је председник „ЗРЕПОК“-а представио присутне представнике партнерских организација на пројекту 

„Зрењанинска сива књига“, мр Милана Радовановића, председника „Регионалне Привредне коморе Зрењанин“ и 

Мирослава Ђурића, председника „Општег Удружења предузетника Зрењанин“ који нису били присутни на првом 

састанку који је „ЗРЕПОК“ одржао са челницима Локалне самоуправе дана 14.09.2012. године и додао да сматра 

да су изабрани представници организација предузетника, привредника и послодаваца уопште, присутни на овом 

састанку, компетентни и релевантни представници пословне заједнице града Зрењанина јер представљају 

практично све пословне субјекте који послују на територији града.  

 

Након уводног дела се прешло на разматрање Прве тачке дневног реда. 
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Тачка 1. 

У оквиру прве тачке дневног реда, Драган Видаковић, је најпре  подсетио присутне да је на прошлом састанку 

Радован Булајић, председник Скупштине Града Зрењанина предложио да се на бази покренуте иницијативе за 

решење проблема слабог квалитета гаса који се испоручује Зрењнину уради предлог Закључка који би ишао на 

Скупштину града Зрењанина са циљем да највиши орган власти у Зрењаниу стане иза ове Иницијативе како би 

јој се дала већа тежина. Видаковић је потом додао су чланови радне групе на изради „ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ 

КЊИГЕ (ЗСК)“ благовремено добили предлог Закључка од  председника Скупштине града и упознао присутне да 

је Будимир Јовановић, који је иначе задужен за комуникацију са надлежним институцијама по питању решавања 

овог проблема, у име радне групе упутио једну сугестију на текст у погледу корекције. Видаковић се захвалио 

Радовану Булајићу и секретару Мркшићу што је та сугестија усвојена и уврштена у Закључак који је тако 

измењен достављен пред сам почетак састанка свим његовим учесницима чиме је показана на делу спремност 

носиоца најодговорнијих фунцкија у градској власти да буду предузимљиви и брзо реагују на оправдане 

предлоге и иницијативе.  

Он је потом указао на величину проблема и значај његовог решења тиме што је изнео процену радне групе да 

само директна штета која се због лошег квалитета гаса чини потрошачима у Зрењанину износи на годишњем 

нивоу око 2 милиона евра што представља безмало 10% укупног буџета града. 

Видаковић је додао да је мишљења да и поред овако изабраног пута (усвајања закључка од стране скупштине) 

треба користити и све друге могуће начине за решавање овог проблема и рекао да сматра да би било веома 

корисно када би се и градоначелник мр Иван Бошњак лично укључио у ову проблематику. 

Градоначелник је у вези са тим замолио присутне чланове радне групе да изнесу претходна искуства у вези са 

током решавања проблема квалитета гаса у претходном периоду. 

Будимир Јовановић је одговорио да су присутна два фактора у низу, која могу бити саговорници Граду 

Зрењанину приликом решавања овог проблема, то су „Нафтна Индустрија Србије“ и „Србијагас“. Будимир 

Јовановић сматра да треба прво разговарати са руководством „Србијагаса“, а по потреби ићи даље и до „НИС“-

а. Јовановић је подсетио присутне да је овај проблем присутан већ дуже време и да су сви они већ упознати са 

овим проблемом, али и да до сада нико није успео да га реши. Према речима Јовановића највећи проблем је у 

томе што је „Србијагас“ у монополском положају. Јовановић је информисао присутне да он и његова фирма већ 

дуже време прате квалитет гаса и да су дошли до сазнања да је квалитет гаса на изетно ниском нивоу, те да као 

такав не може нигде да се испоручује и користи у свету, па ни у земљама у окружењу и да је ово последица  

експлоатације бушотина у Банату: Међи, Мокрину и Црњи из којих се  гас упућује најближим потрошачима а то су 

управо они у Зрењанину и Банату. 

Будимир Јовановић је овом приликом информисао присутне да је у сарадњи са бившим Градоначелником 

сачињен и послат један допис Агенцији за енергетику и Србијагасу али непосредно пред изборе. Након тога су 

кренули са предизборним активностима и по овом питању касније није ништа урађено нити је ико добио 

повратну информацију у вези достављеног-рекао је Јовановић.  

Радован Булајић, председник Скупштине града је рекао, да је обавио неформални разговор са представницима 

„Србијагаса“ и том приликом је сазнао да су они упознати са овим проблемом и Иницијативом. Булајић је 

мишљења да треба „Србијагасу“ указати на Закон о заштити  потрошача, који штити интересе корисника гаса у 

Зрењанину и региону.  

Присутни су се сложили са предлогом Булајића. 

Према речима директора градске топлане, г-дина Старчевића  проблем је у томе што једина лабораторија која 

има овлашћење да издаје уверења о квалитету гаса је лабораторија у оквиру „Србијагаса“. Булајић је потврдио 

присутнима да ће на следећој седници Скупштине града (почетком новембра) изнети Иницијативу за решавање 

проблема лошег квалитета гаса и тражити од одборника да подрже предлог Закључка, а након тога ће званичну 

иницијативу послати Министарству за енергетику, Републичкој агенцији за енергетику и Србијагасу. 

Градоначелник мр Иван Бошњак је закључио да је потребно заказати један састанак са Министарком енергетике 

Зораном Михајловић, и са представницима Србијагаса на ову тему и предложио да састанку присуствују они који 

су највише упознати са овом проблематиком са њим на челу делегације, додавши да ове састанке треба 

организовати што раније и предложио да се не чека усвајање Иницијативе од стране градске Скупштине и слање 

дописа надлежним институција. мр Иван Бошњак је рекао да ће ове састанке организовати кабинет 

градоначелника и додао да ће и у оквиру састанака који се организују у склопу Конференције градова и општина 
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покренути решавање овог проблема.  

Сви присутни су се сложили са предлогом. 

Александар Старчевић, директор ЈП „Градска топлана“ је рекао да је неспорно то да је изузетно лош квалитет 

гаса у овом региону и да су се и они уверили у то много пута приликом експлоатације гаса. Александар 

Старчевић сматра да ће Србијагас тражити од Града Зрењанина и одређене анализе и техничке податке, па је 

предложио да се размишља и у том смеру. Он је предложио да се Градоначелник и Председник скупштине 

обрате “Србијагасу“ и да позајме гасни хематограф од Србијагаса, јер једино они имају баждарен гасни 

хематограф у складу са законом у Србији и уз помоћ тог мерног уређаја могу одрадити анализе и измерити 

квалитет гаса који улази у Зрењанин.  

Овај предлог је такође усвојен од стране присутних, уз констатацију да је потребно фокусирати се на 

укључивање што већег броја институција који могу помоћи у решавању проблема, а као прилог треба 

обезбедити што већи број анализа и докумената који потврђују да је квалитет гаса на изузетно слабом нивоу.  

 

Тачка 2. 

У оквиру ове тачке дневног реда, мр Милан Радовановић, је рекао да су многи проблеми везани за процедуру 

јавних набавки. Председник РПК је изнео сугестију градоначелнику и његовим сарадницима да поведу рачуна о 

јавним набавкама, из разлога што је то релација која је остала између привреде и државе и ту се отварају 

могућности за обављање послова на штету привредника и предузетника. мр Милан Радовановић је информисао 

присутне да је одбор за грађевинарство који је формиран при Регионалној привредној комори Зрењанин више 

пута анализирао проблем јавних набавки и да су чланови одбора  учествовали на семинарима на ову тему. 

Један од проблема који се често истиче јесу постављени нереални критеријуми и чињеница да доста тих 

послова добијају предузећа која нису из нашег региона. Радовановић је напоменуо да се често дешава да наши 

привредници и предузетници буду подизвођачи иако се ради о пословима и радовима за које су сасвим 

компетентни и оспособљени локални привредни субјекти 

Радовановић је истакао да је потребно у припреми критеријума јавних набавки бити реалан и прагматичан, 

додавши да се више пута понављало то да су постављени такви критеријуми да би фаворизовали одређене 

извођаче. 

мр Милан Радовановић је истакао да је са претходним челницима града постигнут договор да приликом 

креирања и спровођења јавних набавки у рад укључи и представнике привредника и предузетника и то лице које 

није у сукобу интереса, уједно је предложио да то буде инжењер Драган Васић, запослен у Регионалној 

привредној комори Зрењанин. Радовановић је додао и да сматра да је јако битно укључити јавност у рад 

тендерске комисије.  

Горан Ковачевић, председник УПС-Послодавци Зрењанина је рекао да су представници грађевинског сектора на 

састанку у УПС-у више пута закључили да не долази до злоупотребе у току или на завршетку процеса јавних 

набавки већ на самом почетку, приликом креирања услова за конкурисање. Ковачевић је рекао да сматра да је 

најбоље укључити различите особе – представнике привредника - у рад тендерске комисије из разлога што су и 

набавке из различитог сектора и да се у томе разликује став УПС-а и РПК која мисли да треба именовати једно 

лице које ће бити стални члан тендерских комисија.  

Горан Ковачевић је предложио да се на састанцима тендерске комисије одобри присуство једног представника 

привредног сектора, без права гласа али са обавезом да све његове примедбе уђу у записник како би постојао 

писани траг о томе. Сви присутни су се сложили са предлогом Ковачевића. 

Мирослав Ђурић, председник Општег удружења предузетника Зрењанин је додао да је стање на терену 

забрињавајуће, додавши да је све мањи број привредника и предузетника из области грађевинарства запослено 

у Зрењанину из разлога што се фаворизују одређени извођачи радова. Он је истакао да је циљ организација као 

што је ОУП, РПК и ЗРЕПОК да укажу на неправилности и да помогну локалним привредницима и 

предузетницима у пословању и решавању проблема које у вези са тим имају. 

Дарко Каран, помоћник градоначелника је истакао да Градска управа не може да обезбеди да се представници 

привреде укључе у све јавне набавке које се спроводе у граду јер по закону могу спроводити и друге установе 

које се финансирају из буџета. 

Еди Беновић, руководилац службе за јавне набавке је рекао да Градска управа већ 5 година уназад, у Јануару 

месецу у „Листу Зрењанин“ расписује обавештење где наводи све мале јавне набавке у вредности до 3 милиона. 

Сви заинтерсовани могу да се пријаве и након тога када Градска управа спроводи јавну набавку она позива 
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фирме са те листе. Служба за јавне набавке при градској управи сматра да је ово добар начин информисања, 

јер сви заинтересовани имају могућност пријаве - рекао је Еди Беновић. 

Руководилац службе за послове јавних набавки је упознао присутне да у градској управи постоје два наручиоца 

јавних набавки, то су начелница градске управе која је задужена за набавку унутар градске управе и град 

Зрењанин док је Градоначелник задужен за набавку ради намиривања потреба шире друштвене заједнице. 

У вези великих набавки је речено да се ти позиви објављују у службеном гласнику, а у вези услова који су 

„дискриминаторски“ Беновић је рекао да постоје обавезни и услови који се постављају од стране локалне 

самоуправе у зависности од врсте и процењене вредности јавне набавке.  

Беновић је напоменуо да служба за послове јавних набавки само спроводи нешто што је неко други замислио, 

они добијају готове пројекте и спроводе јавне набавке по потреби. Он је и додао да су све јавне набавке које је 

град Зрењанин организовао урађене у складу са законом. 

 

Радован Булајић је након Бенићевог излагања истакао да је највећи проблем у креирању услова јавних набавки, 

јер се условима може направити „слика“ оног ко их може испунити и тако фаворизовати одређена привилегована 

предузећа. Он је додао и то да су у претходном периоду дискриминисани локални привредници и предузетници 

јер су приликом јавних набавки прописивани услови и критеријуми које нико од њих није могао да испуни, а 

потом су се не ретко они појављивали у улози подизвођача. Он је истакао да се мора наћи начина да се са 

таквом праксом прекине.  

На крају дискусије на тему проблема јавних набавки сви присутни су се сложили да је најважније укључити 

јавност у овај процес и да је то најбољи начин са се спрече злоупотребе. 

мр Милан Радовановић је у оквиру ове тачке дневног реда замолио Градоначелника и његове сараднике да 

редовно обавештавају РПК о актуелностима на ову тему и преузео обавезу да све информације проследи даље 

ОУП-у, ЗРЕПОК-у и УПС-Послодавци Зрењанина, и у сарадњи са њима одабере и овласти особу која ће у име 

привредника присуствовати састанцима тендерске комисије.   

  

Тачка 3. 

У оквиру треће тачке дневног реда Видаковић је подсетио присутне да је учесницима састанка достављен Став 

и предлог „ЗРЕПОК“-а у вези главних градских приоритета и начина њихове реализације.    

Видаковић сматра да је прецизно дефинисање главних градских приоритета посебно важно у временима када се 

располаже са оскудним средствима, али као најбитнији моменат издваја мониторинг у погледу реализације 

кључних градских приоритета. Видаковић је подсетио присутне да је на прошлом састанку било речи о 

ангажовању особе која би пратила реализацију градских приоритета. Он је додао да би обавеза те особе била и 

информисање јавности и представника привредног сектора као и подношење периодичних извештаја у писменој 

форми о томе шта је урађено по овом питању. 

На прошлом састанку је Градоначелник упитао чланове „ЗРЕПОК“-а да ли имају предлог ко би могао да обавља 

те послове, и након консултације са члановима Удружења „Зрењанински пословни круг“ и партнерских 

организација, предложено је да та особа буде Дарко Каран, помоћник Градоначелника.  

Дарко Каран  и мр Иван Бошњак, као и сви присутни представници локалне самоуправе су се сложили са 

предлогом.  

У оквиру ове тачке дневног реда је Видаковић упитао присутне да ли имају нове информације у вези неспорно 

главног градског проблема завршетка обилазнице, на шта је Дарко Каран, помоћник градоначелника  одговорио 

да су средства за следеће две године рада на изградњи обилазнице обезбеђења у износу од 654 милиона 

динара. Тренутно се решава пројектно техничка документација. Дарко Каран је рекао да ће до почетка 

грађевинске сезоне у 2013. години обезбедити грађевинску дозволу за изградњу дела пута од 2,2 км од кружног 

тока – Михајлово - до првомајске улице, а након тога следи мост на Бегеју и ако се дође до моста у току следеће 

године онда ће то бити прави успех – рекао је Каран. Дарко Каран је рекао да градска управа покушава да са 

грађанима који имају земљиште на траси обилазнице постигне договор у вези са експропирацијом земљишта, и 

град је спреман да плати цену нешто вишу од тржишне грађанима како би спречио жалбе и одуговлачење 

поступка, град жели што пре да обезбеди грађевинску дозволу. У оквиру ове тачке је Дарко Каран информисао 

присутне да у вези фабрике воде може само да каже да је град притиснут Уговором, да још увек није пронађено 

решење у вези технологије па се продужавају рокови. Он је додао да, нажалост, у вези овог инфраструктурног 

пројекта може да се разговара тек у априлу или мају следеће године када истекне додатних, уговором са 
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изабраним извођачем, предвиђених 6 месеци за презентовање решења. 

 

Тачка 4. 

У оквиру тачке разно Видаковић је за наредни састанак кандидовао две теме које су битне за представнике 

привредног сектора. Једна се тиче Измена закона о финансирању локалне самоуправе из које произилази 

обавеза локалне самоуправе у погледу измене Одлуке о локалним комуналним таксама. Уједно је председник 

„ЗРЕПОК“-а информисао представнике градске управе да је пословна заједница заинтересована за ову тему и 

да захтева да буде укључена у израду и ове и свих других одлука које се тичу предузетника и привреде. Други 

захтев се односи на Наплату накнаде за коришћење градског - грађевинског земљишта. У захтеву се тражи да се 

укине накнада оним корисницима који су извршили конверзију права коришћења у право својине и на тај начин 

постали власници градског земљишта.  

Николина Шерфезе, у вези нове Одлуке о локалним комуналним таксама рекла је, да су већ разговарали са 

градоначелником и начелницом градске управе на ову тему и постигли договор о томе да се у рад радне групе за 

израду нове одлуке о локалним комуналним таксама укључе и представници привредног сектора. У вези 

наплате накнаде за градско грађевинско земљиште је истакла да закон није промењен и напоменула је да 

локална самоуправа по закону не може да укине ту таксу.  

У оквиру тачке разно је Радован Булајић рекао да, што се њега тиче, сматра да је проблем обилазнице решен и 

да треба ићи даље и у том смислу информисао присутне да су већ предата три пројекта Министру саобрађаја, 

Милутину Мркоњићу. Један се односи на изградњу две траке из правца Зрењанина на аутопут Коридор 10, други 

пројекат се односи на реконструкцију улица у граду и насељеним местима, износ буџета је око 400 милиона 

динара, трећи пројекат од 22 милиона има за циљ да изгради пасарелу и лифт за инвалиде на петљи  

железничке станице. Четврти пројекат ће исто бити достављен, и односи се на изградњу пута Томашевац – 

Орловат - Ботош и мост, буџет износи 750 милиона динара и преговара се да се овај пројекат уврсти у план рада 

за 2014 годину. 

Будимир Јовановић је на крају рекао да су ово охрабрујуће вести, али и  напоменуо у виду упозорења да је и у 

прошлости било пуно лепих обећања, али да су се она, не ретко, губила због споре и неефикасне 

администрације и потом додао да је потребно озбиљно позабавити се са скупљањем разних дозвола и папира 

за реализацију ових пројеката,како се не би догодило да пропадну обезбеђена средства зато што није 

прикупљена сва потребна документација. Зато је на крају рекао да власт треба да се озбиљно позабави 

администрацијом како се не би испоставило да она буде разлог неиспуњених обећања.   

 

Овим је састанак завршен у 9 часова и 15 минута. 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ: 

I. У вези прве тачке дневног реда:  

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА СЛАБОГ КВАЛИТЕТА ГАСА: 

1. Кабинет градоначелника ће организовати састанак са Министарком енергетике, Зораном Михајловић 

и највишим представницима Србијагаса на којем ће узети учешће и представник „ЗРЕПОК“-а г-дин 

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. Представити проблем слабог квалитета гаса који се испоручује корисницима у Зрењанину и региону 

Баната на следећем састанку сталне Конференције градова и општина и тражити подршку у 

његовом решавању (Градоначелник мр Иван Бошњак); 

3. На прву наредну седницу скупштине града изнети на усвајање усаглашени закључак у вези 

Иницијативе за решавање проблема слабог квалитета гаса (Председник Скупштине Радован 

Булајић); 

4. Обезбедити мерне иструменте и извршити мерења и прикупљања података како би се могао 

документовати изузетно слаб квалитет испорученог гаса. Прихваћен предлог директора „Топлане“, г-

дина Старчевић да се градоначелник и председник скупштине града заложе у СРБИЈА ГАСУ да се 

Топлани позајме гасни хематографи како би се могла извршити мерења баждареним уређајима 



6 

 

(градоначелник, председник скупштине града, директор „Топлане“); 

 

II. У вези друге тачке дневног реда:  

ПРОБЛЕМ ЈАВНИХ НАБАВКИ И РАДА ТЕНДЕРСКИХ КОМИСИЈА: 

1. Једногласно прихваћен закључак да је кључна ствар приликом спровођења послова јавних набавки 

укључивање јавности у све активности и у том смислу задужена Служба за јавне набавке да 

обезбеди адекватно обавештавање заинтересоване јавности; 

2. Усвојен предлог да се у рад тендерских комисија приликом спровођења јавних набавки укључи 

представник привреде који нема право гласа, али има право на давање примедби на рад комисије 

које се морају унети у записник; 

3. Приликом формирања тендерске комисије за неку јавну набавку уводи се обавеза директног 

писменог информисања Регионалне привредне коморе Зрењанин која се обавезује да о томе 

обавести све остале чланове пословне заједнице и да у договору са њима обезбеди свог 

представника који ће узети учешче у раду тендерске комисије на начин описан у претходној тачки 

(Градоначелник мр Иван Бошњак, Начелница градске управе Јасмина Малинић); 

 

III. У вези треће тачке дневног реда:  

ГЛАВНИ ГРАДСКИ ПРИОРИТЕТИ И НАЧИН ЊИХОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Усвојен предлог да помоћник градоначелника, Дарко Каран буде задужен за мониторинг и 

извештавање у вези реализације зацртаних главних градских приоритета; 

2. Усвојена информација у вези са изградњом обилазнице и наредним корацима који ће бити у вези са 

тим предузети; 

3. Усвојен информација у вези са фабриком воде; 

 

IV. У вези четврте тачке дневног реда:  

РАЗНО 

1. Усвојен предлог Драгана Видаковића да се одмах приступи изради нове градске Одлуке о локалним 

комуналним таксама и да се у рад радне групе на изради нове Одлуке укључе и представници 

пословне заједнице (Николина Шерфези); 

2. Учесници састанка упознати са иницијативом „ЗРЕПОК“-а у погледу укидања накнаде за коишћење 

градског грађевинског земљишта онима који су извршили конверзију права у власништво над 

земљиштем и договорено да се провере правне могућности за то; 

3. Усвојена информација председника скупштине града, Радована Булајића, о пројектима које Град 

Зрењанин намерава да реализује у наредном периоду; 

4. Усвојена примедба и упозорење Будимира Јовановића у погледу опасности да се потцене 

административни проблеми у прикупљању потребних докумената за реализацију главних градских 

приоритета;  

 

У Зрењанину, дана 19.10.2012. године 

 

Записник водила и сачинила,  

Изабела Киш, ПР-секретар „ЗРЕПОК“-а 

 


