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ЗАПИСНИК И ЗАКЉУЧЦИ  
СА ПРВОГ  САСТАНКА ЧЕЛНИКА ВЛАСТИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА И ПРЕДСТАВНИКА 
ПОСЛОВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗРЕЊАНИНА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ „ЗРЕПОК“-овог 

ПРОЈЕКТА „ЗРЕЊАНИСКА СИВА КЊИГА – 2013.“  

 
Место: сала Градског већа  
Датум: 01.03.2013.  
Време састанка: са почетком од 8ч и 30 минута. 
Учесници: мр Иван Бошњак - градоначелник, Дарко Каран - помоћник градоначелника, Душко 
Радишић – помоћник градоначелника, Радован Булајић - председник Скупштине града, Љубомир 
Станисављев - заменик председника Скупштине града, Милан Мркшић - секретар Скупштине 
града, Радиша Дупљанoвић - члан градског већа, Љиљана Пецељ Лубурић – начелник одељења 
за урбанизам, Игор Виријевић – начелник комуналне полиције, инспекцијско – надзорних 
послова и ванредних ситуација, Милан Јованов – заменик начелника комуналне полиције, 
инспекцијско – надзорних послова и ванредних ситуација, чланови „ЗРЕПОК“-а - Драган 
Видаковић, Будимир Јовановић и Војин Обрадовић, Изабела Киш ПР-секретар „ЗРЕПОК“-а, 
Марјан Бабовић - власник „Нет бус“-а , Душан Зец - директор ЈП „Чистоћа и зеленило“, Игор 
Мицов - директор „Савремене галерије УК Ечка“ и протојереј – Радивоје Нађалин.  
Горан Ковачевић - оправдано одсутан из разлога што је у исто време био заказан састанак 
републичког СЕС-а у Београду. 
 

Теме састанка: 
 

1. Усвајање записника и анализа закључака са претходног састанка одржаног 28.12.2012. 
године (Драган Видаковић): 
• Иницијатива решавања проблема радног времена угоститељских и трговинских 
објеката; 
• Формирање социјално економског савета; 
• Иницијатива решавања проблема слабог квалитета гаса; 
• Решавање проблема такси превоза и сагледавање проблема јавног превоза у граду; 
• Иницијатива решавања проблема слабе регулисаности саобраћаја; 
• Иницијатива решавања проблема књижара у раду; 
• Информација о успостављању и раду Канцеларије брзих одговора; 

2. Информација о активностима на реализацији главних градских приоритета и ставу 
градске управе по питању виђења ЗРЕПОК-а у вези са истим (Дарко Каран); 

3. Разно  
 

Пред почетак састанка у Мултимедијалној сали Градске куће емитован је филм о Руском граду 
Ногинск.  
Градоначелник Иван Бошњак заједно са Душаном Шијаном – Начелником средњобанатског 
управног округа су овом приликом упознали присутне са могућностима пословног повезивања и 
позвали заинтересоване привреднике на успостављање сарадње са тамошњом привредом. На 
овој презентацији су били присутни и поједини директори Јавних предузећа на територији града 
Зрењанина. 
 

Тачка 1. 
На почетку радног дела састанка, градоначелник мр Иван Бошњак је дао реч Драгану 
Видаковићу, председнику „Зрењанинског пословног круга“ који је информисао присутне да је 
ЗРЕПОК одлучио да настави пројекат „Зрењанинска сива књига“ и у 2013. Години, додавши да 
ове године „ЗРЕПОК“ наставља сарадњу на пројекту са НАЛЕД-ом и УПС-Послодавци Зрењанин 
али без Регионалне привредне коморе Зрењанин и Општег удружења предузетника из разлога 
што са њихове стране није показана потребна заинтересованост и спремност на ангажовање у 
вези реализаијце овавког пројекта. Драган Видаковић је додао и то да су представници 
Удружења „ЗРЕПОК“ мишљења да ови радни састанци не треба да служе за сликање већ да би 
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се дао неки конкретан допринос у решавању бројних проблема предузетника и привредника у 
нашем граду. 
 
Видаковић је за почетак предложио да се крене од Записника са претходног састанка и упитао да 
ли неко има примедби на записник. Записник је усвојен без примедби. 
Након тога се прешло на закључке у вези са прошлог састанка одржаног 28.12.2013. године. 

• У вези са Иницијативом за решавања проблема радног времена угоститељских и трговинских 
објеката, Видаковић је додао да је решавање овог проблема покренуто на јесен 2012 године, са 
жељом да се предупреде евентуални проблеми угоститеља у погледу њиховог радног времена 
што нарочито долази до изражаја у летњем периоду када раде и летње баште. Драган 
Видаковић је замолио присутне представнике градске управе да известе присутне шта је 
урађено по овом питању. Игор Виријевић је известио да је одржан састанак са представницима 
Угоститеља пре две недеље, на њихову иницијативу. Он је додао да ће до следећег градског 
већа који је планиран за 07. Март сачинити Иницијативу за покретање јавне расправе на ову 
тему, која ће бити организована након седнице градског већа и трајаће од 3 недеље до месец 
дана. Након тога ће се организовати округли сто и на првој следећој скупштини у априлу месецу, 
разматраће се нацрт предлога Одлуке о начину и дужини рада угоститељских и трговинских 
објеката. Драган Видаковић је изнео став да  би требало посветити више пажње решавању овог 
проблема из разлога што је проблем врло осетљив јер је за њега заинтересована комплетна 
локална заједница а не само угоститељи, додавши да у решавање овог проблема треба 
укључити и цркву, школе, родитеље а позвати и све остале заинтересоване институције и 
појединце у јавну расправу, истакавши да јавна расправа треба да буде одржана да би се 
изнашло квалитетно решење а не само ради формалности. Видаковић је препоручио да се 
направи медијска кампања, да се што шира јавност заинтересује за ову проблематику. 
Градоначелник је додао да је мања група Угоститеља извршила притисак на градску управу у 
протеклом периоду, протествовањем испред градске куће, и да су се угоститељи том приликом 
поставили и понашали на непримерен начин. 
Градоначелник, мр Иван Бошњак је мишљења да би Социјално економски савет града 
Зрењанина могао по свом карактеру активно да се бави са овим питањем и предложио да један 
од закључака са овог заједничког састанка буде да је потребно одржати први састанак СЕС-а на 
локалном нивоу што раније, већ до наредног састанка.  
Радован Булајић је у вези угоститеља додао, да није довољно уредити само дужину радног 
времена угоститељских објеката. Он сматра да је градска кућа спремна да регулише комплетну 
област угоститеља, функционисање и стандарде у вези објеката, додавши да ће Игор Виријевић 
истражити како су у другим градовима уредили ову област и да ће град усвојити добре примере 
праксе из других градова. 
Видаковић је предложио да градска управа води рачуна о неусаглашености рада инспекцијских 
органа, додавши да су врло често надлежности недоречене и непотпуне. Он је додао да се 
једино удруживањем надлежности инспектора могу направити конкретни резултати. Радиша 
Дупљановић, члан градског већа је задужен за координацију решавања овог проблема. 
 

• У вези Социјално економског савета је договорено да је потребно одржати један састанак на 
ком ће Горан Ковачевић детаљније упознати градоначелника и председника скупштине са 
функционисањем тог тела као и са законским оквирима који регулишу ту област. Радован Булајић 
је информисао присутне да ће он бити један од чланова тог тела, додавши да ће и један од 
помоћника градоначелника бити укључен у рад СЕС-а. Закључено је да је потребно одржати 
један састанак на тему: формирање СЕС-а на локалном нивоу, до следећег сусрета градских 
челника и представника пословне заједнице. Обавеза града је да се у наредних месец дана 
оформи Социјално економски савет. 
      

• У вези са решавањем проблема слабог квалитета, Градоначелник је информисао присутне да 
није успео да организује заједнички састанак са Министарком енергетике на ту тему, али је на 
округлом столу који је био одржан у Београду, у Палати „Србија“ ступио у контакт са шефом 
кабинета Министарке Зоране Михајловић и да ће на тај начин покушати да дођу до Министарке.  
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Видаковић је додао да не би смело да се стане на овоме и да је потребно вршити константно 
притисак.  
Градоначелник је додао да је био договорен заједнички састанак са замеником генералног 
директора НИС-а, Дмитријем Фоменком али је састанак одложен из разлога што је он имао друге 
обавезе и очекује да ће се састанак одржати средином марта месеца. 
Будимир Јовановић је мишљења да треба заузети агресивнији став кад је у питању овај проблем 
иначе се неће ништа десити. Јовановић је додао да нико до сада није демантовао то што је 
изнето у јавност у вези са слабим квалитетом гаса који се испоручује корсницима на територији 
града Зрењанина, и да су и медији интензивно преносили ову вест. 
Јовановић је сугерисао да се орочи време и да се дефинише шта треба да се реши у одређеном 
периоду. Јовановић је рекао да би било крајње неозбиљно после толико рада и активности да се 
стане са решавањем овог проблема.  
Видаковић је подсетио присутне да се причало о инвестицији која би решила проблем слабог 
квалитета гаса и упитао присутне челнике градске управе да ли имају нову информацију у вези 
са тим.  
Дарко Каран, помоћник градоначелника је одговорио да град Зрењанин није добио буквално ни 
једну повратну информацију иако су постојала уверавања да ће Град добити и примерак уговора 
који је потписан са компанијом која изводи радове на том постројењу, а поред тога добиће и 
одговор на скупштински закључак. Каран је известио присутне да је обавио разговор са 
секретарицом једног од директора у Србијагасу и додао да је мишљења да је потребно 
иницирати поново један заједнички састанак, обавезно у писменој форми. Каран је додао да су 
они намерно изнели у јавност информацију да ће Србијагас инвестирати у постројења за 
прераду гаса да би извршили притисак на њих додавши да су челници града очекивали у 
фебруару састанак са другим човеком НИС-а. Каран је предложио да се март месец искористи 
за вршење још јачег притиска и на НИС, Србијагас и на Министарство енергетике.  
Видаковић је упитао да ли је потребно ангажовати лабораторију за испитивање квалитета гаса, 
како су и из НИС-а и Србијагаса сугерисали, да би град имао доказ и на папиру.  
Каран је одговорио да нема потребе из разлога што те анализе не би биле валидне на суду. 
Булајић је додао да само НИС има овлашћену лабораторију на шта је Јовановић одговорио да ни 
то није проблем из разлога што и њихове анализе потврђују да гас који се испоручује на 
територији града Зрењанина садржи висок проценат инертних гасова, додавши да сви 
стручњаци који су упућени у ову проблематику исто то потврђују и деле мишљење да је састав 
гаса највећи проблем.  
Јовановић је рекао да када би изашли на суд са њиховим извештајима ни тада не би имали 
проблем, јер је проблем састав гаса где има угљен диоксида и азота и до 15 процената а не 
енергетска вредност.  
Дарко Каран се није сложио са Јовановићем он је рекао да је проблем у томе што су у 
Србијагасу све време спомињали енергетску вредност гаса и да су се везали за мале осцилације 
у вези са тим и да тако формирају и цену, додавши да су поставили зид због кога град не може 
да реагује. Каран је пренео да су чак и то рекли да они који нису задовољни могу увек накнадно 
инвестирати у постројења која ће побољшати квалитет гаса. 
Будимир Јовановић је мишљења да и те како има простора да се реагује. Јовановић је рекао да 
уколико локална самоуправа одлучи да не реагује по овом питању, он ће лично инсистирати да 
Зрењанински пословни круг покрене тужбу, и направиће ширу акцију где ће и грађани и привреда 
бити масовно укључени а градска управа ће проценити да ли ће се придружити тој акцији. 
Јовановић је рекао да не сме да се дозволи да се ова прича и даље продужава из разлога што 
нико од Србијагаса и НИС-а неће кренути са решавањем проблема Зрењанинаца. Он је рекао да 
је питање само на који начин и са ким ће се кренути у решавање овог проблема. 
По овом питању закључено је да треба остварити комуникацију са НИС-ом и Србијагасом, и на 
следећем састанку, који ће бити за месец дана, поднети извештај са тих састанака. 
 

• У вези захтева који је сачинила радна група на реализацији пројекта ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ 
КЊИГЕ заједно са представницима синдиката таксиста, координатор радне групе  Радиша 
Дупљановић је известио присутне шта се по том питању урадило. Он је рекао да је одржан у 
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петак радни састанак ком су присуствовали представници такси синдиката, комуналне 
инспекције, представник ЈКП „Пијаце и паркинзи“. На састанку су узети у обзир сви захтеви 
таксиста, један захтев је практично завршен- рекао је Дупаљановић, тиче се такси стајалишта 
додавши да је радни задатак прослеђен Дирекцији за изградњу и уређење града.  
У вези других захтева, Дупљановић је рекао да је направљен план рада, дефинисани су рокови 
и да се у року од 20 дана очекује нови састанак радне групе. 
Видаковић је додао да је он добио информацију, да надлежна институција Дирекција за изградњу 
и уређење града због овог проширивања такси стајалишта планира прво да изради пројекат 
раскрснице, па можда и да постави још један семофор испред општине, што сматра да је 
бесмислено и са овим студијама, елаборатима и пројектима би се искомликовала цела прича и 
замолио присутне челнике градске управе да воде рачуна о корацима које предузима Дирекција.  
Видаковић је потом рекао да је на састанку присутан и г-дин Марјан Бабовић, директор НЕТ 
БУС-а, који се придружио ЗРЕПОК-овој иницијативи да се уреди област јавног превоза у граду, 
јер је то у интересу и НЕТ БУС-а и осталих грађана. Марјан Бабовић се укратко представио и 
испричао са којим проблемима се сусреће у свом раду и како то све изгледа из његовог угла.  
Он је рекао да је у „Зрењанинској сивој књизи“ дефинисан проблем у вези такси превоза у граду 
додавши да та проблематика дотиче и НЕТ БУС. Он је рекао да он лично није задовољан како 
функционише јавни превоз у граду, сматра да са ЗРЕПОК-ом има потпуно исти интерес за 
побољшање превоза у граду, како такси тако и јавног превоза. Он је додао да  минималне цене 
такси превоза директно утичу на јавни превоз, и навео пример да испред аутобуског стајалишта 
стоје регуларни таксисти који возе путнике по знатно нижој цени од аутобуске карте до Београда 
и Новог Сада, а поред њих је још огроман проблем са дивљим таксистима. Он је рекао да је јако 
порастао број људи који потпуно нелегално уништавају месни и међумесни саобраћај.  
Градоначелник је замолио Милана Јованова да појасни шта може градска управа по закону да 
предузме како би се решио овај проблем. 
Милан Јованов је одговорио да градска управа има одређене надлежности што се тиче таксиста, 
и као пример навео да саобрађајни инспектор може да контролише наплату такси услуге. Милан 
Јованов је потврдио да је проблем са дивљим и линијским таксистима који се нерегуларно 
понашају присутан већ неколико година и да су они упознати са тим, али је мишљења да се тај 
проблем може решити само планираном акцијом, а то захтева људе. А проблем је и у томе, да 
ако се предузме одређена акција тешко је доказати да је тај таксиста учинио нелегално дело, 
једино се може доказати ако неко од путника пристане да сведочи, или да сведоче други 
таксисти који знају ко вози – рекао је Јованов. Он је истакао да ову акцију без МУП-а градска 
управа не може спровести. 
Видаковић се надовезао, да у Закону о безбедности у друмском саобрађају јасно прописано да је 
у надлежности локалне самоуправе инспекцијски надзор, контрола и брига о спровођењу Закона, 
и да су у Закону у члану 44А и 44Б јасно прописане надлежности инспекцијских служби, које 
пружају широк спектар могућности, па чак и одузимање возила, међутим градском одлуком су 
практично деградиране и умањене надлежности инспекцијских служби. Видаковић је рекао да је 
ЗРЕПОК већ тражио да се мења градска одлука, да се усагласи са законом и да градска одлука 
не умањује надлежности инспекцијских служби. Видаковић је нагласио да је по Закону остављен 
широк спектар могућности,а град се из непознатих разлога одрекао тих могућности, што може да 
доведе у сумњу да договорна лица беже од одговорности. Видаковић је рекао да ако има воље 
има и начина и мишљења је да може да се реши проблем, и навео пример Краљева, где су 
решили проблем са нелегалним таксистима, уз помоћ комуналне  и саобрађајне полиције. 
У вези са овим Видаковић је предложио и то да се организује заједнички састанак са начелником 
Полиције, са начелником саобраћајне и комуналне полиције на ком би се разговарало о 
решавању овог проблема. Предлог је једногласно прихваћен од стране градских челника. Игор 
Виријевић је задужен за организацију састанка. 
Видаковић је у оквиру ове тачке упознао присутне и са проблемом који се јавља са паркинг 
сервисом и са неефикасним радом „паука“ у граду. 
На састанку је разговарано и о томе да је решавање проблема рада „дивљих таксиста“ који се 
баве линијским превозом, а Радован Булајић је рекао да се зна да већина тих таксиста су 
заправо само непријављени радници који раде за двојицу људи којису стварни власници тих 
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возила,те  да у ову акцију град не може ући без МУП-а. 
Душко Радишић је рекао да би се проблем могао решити постављањем видео надзора на 
аутобуским стајалиштима. Радишић је рекао да је већ разговарао на ову тему и са Предрагоом 
Армушем, начелником одељења за сузбијање криминалитета у Полицијској управи, додавши да 
су они разговарали о постављању видео надзора у парковима ради безбедности. 
Радован Булајић је рекао да постоји могућност да се те камере купе из градског буџета јер 
постоји фонд за безбедност саобрађаја. 
Драган Видаковић је рекао да ако би се поставиле камере и ако би Паркинг сервис био 
ефикаснији, врло брзо би се вратио уложени новац јер се сада по том основу губи сигурно 100 
тинак хиљада динара месечно. 
Игор Виријевић је рекао да је мишљења да би град требао купити од 5 до 10 камера. И да мисли 
да тај посао у може да се реши у року од месец дана. 
Присутни учесници су се сложили да има више начина да се реши овај проблем и да је 
најбитнија воља.  
 

• У вези Иницијативе за решавање проблема слабе регулисаности саобраћаја, Милан Јованов је 
рекао да је одржан састанак и да се чека од Дирекције за изградњу и уређење града да они дају 
своје мишљење на Иницијативу. 
Видаковић је скренуо пажњу да у граду постоје критичне раскрснице веома лоше регулисане са 
пуно саобраћајних удеса и да треба озбиљно приступити решавању овог проблема.  
Дарко Каран је известио присутне да је оформљена комисија за безбедност саобраћаја, која ће 
се бавити уређивањем саобраћаја у граду, да је члан комисије и градоначелник као и Мирко 
Петровић додавши да је дат налог Дирекцији да се бави кружним токовима.  
Договорено је да на следећем састанку Мирко Петровић буде известилац по питању Иницијативе 
за решавање проблема слабе регулисаности саобраћаја. 
Будимир Јовановић је напоменуо да у плану и програму рада Дирекције за изградњу и уређење 
града за 2013 годину стоји да је 43 милиона динара опредељено за сигнализацију и одржавање 
семафора у граду и да је очигледно да постоји лични интерес одређених људи у Дирекцији да се 
што више семафора постави у граду како би и одржавање било скупље. Уједно је и сугерисао да 
је потребно позабавити се Дирекцијом поготово из разлога што у програму за 2013 годину стоји и 
то да ће запошаљавати нове раднике. Каран је одговорио да су више пута разговарили на ту 
тему да се смањи број запослених у свим Јавним предузећима, и да су директори и обећали да 
ће бити смањења, додавши да има оправдања и да градска управа може да прихвати повећање 
броја запослених у Дирекцији за изградњу и уређење града само ако се ради о људима који ће 
радити у Пројектном бироу - писати пројекте, из разлога што се огроман новац трошио годишње 
на разне агенције за израду пројеката које није била у стању Дирекција да уради. 
Будимир Јовановић је предложио да градска управа направи структуру запослених у дирекцији и 
да ће након тога видети да има ту факултетски образованих који би могли да се баве писањем 
пројеката.  
 

•  У вези изградње обилазнице, Дарко Каран је рекао да је 26. Децембра 2012. Године предата 
комплетна документација за локацијску дозволу Покрајинском секретаријату за урбанизам. 
Услед неускалђености прописа, цела процедура се мало искомпликовала па се сада чека од 
Путева – Север  одређени документ. Каран је рекао да сваки други дан зове то предузеће са 
молбом да издају тражени документ. 
Каран је рекао да су прикупљени остали документи и да су грађани заинтересовани, и да у 99% 
случајева желе накнаду за земљиште, а они који не желе они траже земљу на другој локацији, 
додавши да се то решава у сарадњи са Министарством пољопривреде. Каран је рекао да су 
средства обезбеђена и чим се локацијска дозвола добије, што очекује следеће недеље, 
Дирекција за изградњу града даје посао пројектантској кући да ради главни грађевински пројекат. 
И ту је посао што се тиче града завршен. 
Паралелно се ради пројекат и са Путевима Србије, да се крене са изградњом пута од кружног 
тока код Михајлова, део од 2,2 км и после се може очекивати и изградња моста, што ће да траје 
сигурно две године. Дарко Каран је рекао да је градска кућа шест месеци радила озбиљно да би 
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била донета на време сва Решења о експропијацији. 
Булајић је рекао да је планирано да се све заврши до 15.ог априла када креће грађевинска 
сезона. Будимир Јовановић је рекао да је пре било речи да не постоји ни један озбиљан проблем 
и да је пре било планирано да се може кренути са конкретним активностима већ у марту месецу. 
Каран је рекао да је погрешна информација да је почетак радова планиран за март јер 
грађевинска сезона почиње 15.ог априла.  
Видаковић је рекао да је по ЗРЕПОК-у завршетак обилазнице један од најбитнијих градских 
приоритета око чега се сложила и градска управе те да пословна заједница очекује да се 
озбиљно приступи овоме. 
 

• Договорено је да се о проблему књижара дискутује на следећем састанку из разлога што је 
Горан Ковачевић задужен за решавање овог проблема, а он није присуствовао састанку.  
 

• Душко Радишић је укратко известио присутне о раду Канцеларије за брзе одговоре и 
активностима који су се радили у претходном периоду и рекао да је велика заинтересованост од 
стране грађана и да је сада потребно пронаћи другу просторију за канцеларију из разлога што се 
сада Канцеларија налази у неадекватној просторији. Он је информисао присутне да размишља 
да искористи један објекат који се налази у дворишту градске куће. Радишић је рекао да ће 
највероватније тражити од Министарке за НИП, Верице Калановић одређена средства за 
адаптацију просторије. Видаковић је информисао присутне да је он добио информацију да ће се 
ускоро решавати питање зграде Комитета и предложио да се Канцеларија пресели у просторије 
АПР-а који је предвиђен да се исели у зграду бившег Комитета. Радишић је рекао да овај 
проблем са просторијом мора хитно да реши и да не може чекати тако дуго. 
У оквиру ове тачке Душко Радишић је упознао присутне да ће град Зрењанин радити заједно са 
Румунијом на измуљавању Бегеја. 
 
Закључено је да је канцеларија заживела и да оправдава смисао формирања. 
  

Тачка 2. 
У оквиру ове тачке Видаковић је упитао присутне да ли градска управа дели мишљење са 
„ЗРЕПОК“-ом у вези са главним градским приоритетима, на шта је Дарко Каран одговорио да су 
обилазница и фабрика воде две кључне ствари које се морају решити и да се Град фокусирао на 
решавање тих проблема. О току изградње обилазнице је разговарано под првом тачком дневног 
реда, док је у вези са изградњом фабрике воде Дарко Каран известио да је Град са потписаним 
уговором добио „мачку у џаку“. Он је рекао да се ради о Међународном уговору са 
међународним стандардима, и да екипа правника ради на томе. Каран је известио присутне да 
ће фабрика воде у Зрењанину коштати град преко 75 милиона евра, што је прескупо док раскид 
уговора може довести и до суме од 10 до 20 милиона евра. 
Радован Булајић и Дарко Каран су укратко објаснили проблеме присутне у вези са фабриком 
воде и објаснили зашто је толико штетан уговор који је потписан са немачком фирмом „Васер 
техник“, додавши да град Зрењанин може имати сличне проблеме као што има Нови Сад са 
новоизграђеном Аутобуском станицом. 
 
Љиљана Пецељ Лубурић је у вези са „ЗРЕПОК“-овим дописом о главним градским приоритетима 
известила присутне учеснике састанка да Град Зрењанин има израђен Просторни план, који је 
валидан и усвојен 2012. године.  
  

Тачка 3. 
Под тачком Разно је Радован Булајић упознао присутне са проблемом земљишта на територији 
града који је предмет реституције. Он је рекао да је велики проблем то што је држава одредила 
рок за подношење захтева за реституцију април 2014. Године и то практично значи да су 
стопиране све инвестиције у граду. Булајић је рекао да градски челници размишљају како да 
реше проблем, истакавши да су дошли до закључка да је потребно изменити Статут града и да 
је потребно донети Одлуку на нивоу града на основу које ће се преко конкурса вршити 
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инвестиције на тим парцелама, а у случају да се појави неко од потенцијалних власника 
земљишта надоместиће се у износу „један на један – хектар за хектар“ или ће се дати новац за 
реалун вредност те земље. Булајић је рекао да је битно ово урадити да се не би зауставила 
градња у граду, он је уједно и замолио присутне чланове „ЗРЕПОК“-а за мишљење и подршку. 
  

 
Видаковић се на крају захвалио присутнима на издвојеном времену и тиме је састанак и завршен 
у 9,50 часова. 
 

ЗАКЉУЧЦИ: 
 

I. У вези прве тачке дневног реда: 

УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРОШЛОГ САСТАНКА И АНАЛИЗА ЗАКЉУЧАКА: 

• У вези са Иницијативом за решавање проблема радног времена угоститељских и 
трговинских објеката Игор Виријевић задужен да организује Јавну расправу и 
округли сто и да истражи како је решен овај проблем у другим градовима у Србији;  

• Организовати први састанак Социјално економског савета града Зрењанина, до 
краја марта, именовати чланове тог тела и изабрати председника тела ( 
Градоначелник мр Иван Бошњак, Председник Скупштине града Радован Булајић, 
Председник УПС-Послодавци Зрењанина Горан Ковачевић) 

• У вези са Иницијативом решавања проблема слабог квалитета гаса усвојен 
предлог Дарка Карана, помоћника градоначелника да се март месец искористи за 
вршење још јачег притиска и на НИС, Србијагас и на Министарство енергетике и 
закључено је да потребно уговорити и одржати састанке са НИС-ом и Србијагасом, 
и на следећем састанку, који ће бити за месец дана, поднети извештај са тих 
састанака (Градоначелник мр Иван Бошњак, Дарко Каран – помоћник 
градоначелника)  

• У вези решавања проблема такси превоза и сагледавања проблема јавног превоза 
у граду договорено да је потребно организовати радни састанак на ком ће се 
разговарати о томе на који начин се може решити проблем нелегалних и линијских 
таксиста. На том састанку пожељно је присуство представника такси синдиката, 
„ЗРЕПОК“-а, свих инспекцијских служби, представника прекршајног суда, полиције, 
„Нет бус“-а и саобраћајне полиције. Игор Виријевић задужен за организацију 
састанка; 

• Усвојена информација о току активности у вези Иницијативе за решавање 
проблема слабе регулисаности саобраћаја. Мирко Петровић задужен да буде 
известилац по овом питању на следећем састанку. 

• Усвојена информација о току активности на изградњи обилазнице; 

• Договорено да се о проблему књижара дискутује на следећем састанку 
(Председник УПС-Послодавци Зрењанина Горан Ковачевић ) 

• Усвојена информација о раду Канцеларије за брзе одговоре и активностима које су 
биле у претходном периоду. Закључено да је канцеларија заживела и да оправдава 
смисао формирања; 

• Усвојена информација Душка Радишића да ће град Зрењанин радити заједно са 
Руминијом на измуљавању Бегеја; 
 

 
II. У вези друге тачке дневног реда: 

• Усвојена информација о току активности у вези са изградњом фабрике воде у 
Зрењанину; 

• Усвојена информација Љиљане Пецељ Лубурић, да Град Зрењанин има израђен 
Просторни план, који је валидан и усвојен 2012. године.  
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III. У вези треће тачке дневног реда: 

• Под тачком Разно је Радован Булајић упознао присутне са проблемом земљишта на 

територији града Зрењанина, који је предмет реституције. Радован Булајић 

информисао присутне који су планови Града Зрењанина по том питању; 

 

Записник водила и сачинила,  

Изабела Киш 

 
 


