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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 – 2013.“  

 
Место: сала Градског већа  
Датум: 22.03.2013.  
Време састанка: са почетком од 8ч  
Учесници: Радован Булајић - председник Скупштине града, Милан Мркшић - секретар 
Скупштине града, Љиљана Пецељ Лубурић – начелник одељења за урбанизам, Игор Виријевић 
– начелник комуналне полиције, инспекцијско – надзорних послова и ванредних ситуација, 
Мирко Петровић - члан савета за безбедност саобраћаја,  Горан Краварушић - директор ЈП 
„Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“, Душко Радишић – помоћник 
градоначелника, Ранко Хрњаз - потпредседник Независног синдиката јавних служби Србије, 
чланови „ЗРЕПОК“-а: Драган Видаковић - председник, Будимир Јовановић, Војин Обрадовић, 
Горан Ковачевић - председник УПС-Послодавци Зрењанина, Изабела Киш ПР-секретар 
„ЗРЕПОК“-а, Драгослав Којовић – секретар УПС-Послодавци Зрењанина,  
 
Горан Старчевић, шеф кабинета градоначелника се пред почетак састанка извинио у име 
градоначелника што не може да присуствује састанку, због неодложног састанка са 
пољопривредницима. 
 

Теме састанка: 
 

1. Усвајање записника и анализа закључака са претходног састанка одржаног 01.03.2013. 
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; 

2. Разно  
 

 
Тачка 1. 

Драган Видаковић је на самом почетку састанка замолио присутне да изнесу своје примедбе на 
записник. Љиљана Пецељ Лубурић је рекла да је приметила техничку грешку у тексту записника, 
ради се о датуму када је усвојен Просторни план града Зрењанина, уместо 2012 године треба да 
стоји 2011 година. 
Радован Булајић је на почетку састанка информисао присутне како се по питању реституције 
одвијају ствари на територији града Зрењанина и како ће се третирати евентуална потраживања 
земљишта у индустријској зони по основу реституције. Он је рекао да је донета одлука да се 
измени Статут града и да Уговоре уместо градоначелника потписује Скупштина града. 
Председник скупштине града је потврдио да се град обавезао да ће обештетити оне власнике 
који у року од годину дана од дана закључења продаје докажу да полажу наследно право на 
земљиште у Индустријској зони Ечка југоисток.  
Информација у вези са реституцијом је усвојена и сви приустни су се сложили да не треба 
кочити инвеститоре да улажу у град већ им треба излазити у сусрет. 
 

 У вези са иницијативом за решавање проблема радног времена угоститељских и 
трговинских обејаката Драган Видаковић је рекао да је „ЗРЕПОК“ направио напор и да је 
Драгослав Којовић, секретар УПС-Послодавци Зрењанина ступио у контакт са „Сталном 
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конференцијом градова и општина“ и тражио најбоље примере и решења како је овај проблем 
решен у другим градовима и општинама и на бази тога, а на основу постојеће градске одлуке, 
„ЗРЕПОК“ је сачинио предлог измена и допуна важеће Одлуке са појашњењима и то је 
достављено Игору Виријевићу. Игор Виријевић је рекао да је готов предлог изгледа одлуке и да 
ће током данашњег дана отићи у процедуру те да ће се нацрт одлуке наћи на следећем састанку 
градског већа, а након тога ће бити отворена јавна расправа од 2 до 3 недеље, након чега че 
финално решење ићи у скупштинску процедуру. 
Драган Видаковић је напоменуо да је јако битно организовати квалитетну Јавну расправу и да 
треба пружити прилику свим заинтересованим странама да се укључе и  дају свој допринос и 
предложио да се и медији укључе у ове активности. 
Виријевић је рекао да ће управо из тог разлога бити мало дужа Јавна расправа, да би сви имали 
прилике да се укључе. Радован Булајић је рекао да би било добро када би се све завршило до 
наредне седнице скупштине како би се усвојила одлука на скупштини, јер „баште“ крећу са 
радом већ крајем априла месеца. Усвојен је предлог Радована Булајића да је потребно пожурити 
са решавањем овог проблема, како се не би одужило усвајање нове Одлуке.  
 

 У вези са формирањем Социјално економског савета Радован Булајић је рекао, да је 
договорено да он буде на челу тог тела и да је договорено да је потребно ступити у контакт са 
репрезентативним синдикатима. Радован Булајић је на састанак позвао Потпредседника 
синдиката јавних служби Србије  - Ранка Хрњаза, који је укратко известио присутне учеснике 
састанка о активностима синдиката који он представља. Ранко Хрњаз је рекао да се већ дуже 
време ради на томе да се формира СЕС у Зрењанину и да до сада није било никакве сарадње 
са извршним делом власти. Он је уједно и најавио протесте запослених, незапослених и 
пензионера за  04. април због незадовољства са тренутном ситуацијом у земљи. Ранко Хрњаз је 
рекао да је претходна власт за годину дана, платила преко 50 милиона динара судских трошкова 
само Независном синдикату, што је по његовом мишљењу трагично за грађане и додао да је 
највећи и најгори послодавац држава. 
У вези са формирањем СЕС-а у Зрењанину он је рекао му не смета да у раду СЕС-а учествују и 
они синдикати који нису репрезентативни, према његовим речима најбитније је да се крене са 
радом и да се решавају проблеми запослених као и оних што су остали без посла. 
Видаковић је рекао да се ова тема помиње већ пола године и да хитно треба оформити 
Социјално економски савет града Зрењанина не ради форме већ ради суштине, да се 
предупреде проблеми који настају између радника и послодаваца. 
Закључено је да је потребно оформити Социјално економски савет до наредног састанка 
представника пословне заједнице и градских челника. Радован Булајић се обавезао да ће он 
сазвати први састанак СЕС-а. 
 

 У вези слабог квалитета гаса, Драган Видаковић је рекао, да је на прошлом састанку 
констатовано да је усвојен закључак на скупштини у вези овог проблема, да је у међувремену 
одржано више састанака на ову тему, али још увек није било помака у вези са решавањем 
проблема слабог квалитета гаса. Видаковић је рекао да „ЗРЕПОК“ неће стати са решавањем 
овог проблема и уједно замолио Будимира Јовановића да поднесе кратак извештај са последњег 
састанка који је одржан на ову тему са градоначелником, директором „Градске топлане“ и 
члановима ЗРЕПОК-а Гораном Ковачевићем, Будимиром Јовановићем и Драганом Видаковићем.  
Будимир Јовановић је укратко известио присутне учеснике састанка о одржаном састанку на 
тему решавања проблема слабог квалитета гаса и рекао  да „ЗРЕПОК“ жели да се настави 
континуитет у решавању овог проблема и додао да он има утисак да институције којима се град 
обраћао, желе да потисну то у други план и  стално одлажу решавање овог проблема. Будимир 
Јовановић је информисао присутне да је пред почетак овог састанка добио допис који је стигао 
01. марта и с обзиром на то да је данас 22. март, упитао зашто допис није прослеђен одмах. 
Будимир Јовановић је наглас прочитао допис и додао да нико не оспорава наводе „ЗРЕПОК“-а у 
вези са квалитетом и саставом земног гаса и прокоментарисао да је предложено решење у 
допису неприхватљиво. Он је рекао да Зрењанин не може да чека средину 2014 године да се 
реши овај проблем и поновио да су једино прихватљиве две опције; или да се доведе квалитет 
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гаса на стандардан ниво или да се смањи цена гаса за 15%. Будимир Јовановић је рекао да се 
зна да није проблем само у „Србијагасу“ већ и у „НИС“-у, да „Србијагас“ само врши дистрибуцију 
лошег гаса који испоручује „НИС“. 
Радован Булајић је рекао да ће се потрудити да ову тему убаци у дневни ред наредне скупштине 
и да ће се сада ићи према НИС-у, јер су и они на неки начин одговорни. Радован Булајић се 
сложио са члановима „ЗРЕПОК“-а да не може да се чека више решавање овог проблема. 
Горан Ковачевић је рекао да је у међувремену контактирао два удружења потрошача и да је 
разговарао са њима на тему покретања колективне тужбе против Србијагаса. 
Драган Видаковић је рекао да ће „ЗРЕПОК“ и „УПС Послодавци Зрењанина“ испитати све могуће 
кораке у вези са решавањем проблема слабог квалитета гаса са становишта закона о заштити  
потрошача шта је могуће урадити и припремиће све елементе тужбе ако дође до тога. 
 

 Игор Виријевић је известио присутне да је по питању такси превоза, јавног превоза и 
понашања легалних и нелегалних такси превозника у граду договорено да први корак буде 
решавање нелегалног пословања таксиста који су давали попусте својим странкама на 
прописане минималне економске цене што није у складу са законом и важећом одлуком. Он је 
рекао да је градска управа упутила допис свим такси превозницима у ком су тражили од њих да 
прекину са попустима у новцу и да су сва такси удружења и фирме осим једне, прихватили 
сугестију.  
Он је рекао да је у току израда нове одлуке о такси превозу, која ће бити прецизинија, она ће 
помоћи градској управи да лакше и боље обезбеди спровођење закона и одредби одлуке а 
помоћи ће и такси превозницима јер ће давати прецизнија правила понашања. 
У вези „дивљих таксиста“, Виријевић је рекао да су предузете конкретне активности по овом 
питању истакавши да је „паук“ почео озбиљно да ради на уклањању непрописно паркираних 
такси возила на главној аутобуској станици. Поднет је предлог начелници градке управе да се 
прошире ингеренције комуналних инспектора, да добију овлашћења саобраћајних инспектора.  
Драган Видаковић је додао да је он задовољан како се приступило решавању овог проблема. Он 
је подсетио присутне да је пословна заједница предала 7 конкретних захтева за измену три 
одлуке које регулишу ту материју и упитао шта је са тим одлукама? Виријевић је рекао да се 
кренуло са изменама тих одлука, али да не може прецизирати када ће нацрт бити готов, 
додавши да ће нацрте пре усвајања доставити свим заинтересованим странама.  
Драган Видаковић је укратко подсетио присутне да је главни проблем тај што град Зрењанин има 
само једног саобраћајног инспектора, коме су градском одлуком смањене ингеренције у односу 
на оне које би могао да има по закону.  
Радован Булајић је упитао присутне докле се стигло са постављањем камера за „покривање“ 
локација на којима се појављује највећи број „дивљих“ таксиста. Душко Радишић се обавезао да 
ће одржати састанак са начелником полиције и да ће се са њим договорити у вези са 
постављањем камера. Душко Радишић је мишљења да постављене камере треба да 
контролише полицијска управа, из разлога што једино они могу да интервенишу.  
Драган Видаковић је одговорио да је ЈП „Пијаце и паркинзи“ задужена за контролу коришћења 
стајалишта по граду и да они већ имају мониторинг центар из којег упућују „паука“ и имају 
директну комуникацију са саобраћајном полицијом. Он је пренео присутнима информацију да је 
директор ЈП „Пијаце и паркинзи“ потврдио да би та инвестиција била реда величине од 5-6 
хиљада еура и тиме би се покриле 4 кључне локалције (стајалиште код Пинове виле, и локација 
испред Католичке цркве, пијаца на Багљашу и аутобуска станица у Милетићевој улици). Душко 
Радишић је рекао да је од заменика начелника полицијске управе сазнао да је полицијска управа 
заинтересована да што више камера има у свом систему и предложио да се те камере монтирају 
тако да мониторинг прати ЈП „Пијаце и паркинзи“ а поред тога да се омогући увид у видео записе 
и полицијској управи. Душко Радишић је рекао да су разговарали на ту тему да је потребно 
упутити захтев свим приватним лицима која имају постављене камере на својим објектима, да 
омогуће приступ полицијској управи ради безбедности и да би се ефикасније заштитила имовина 
грађана.  
Горан Ковачевић је рекао да његова фирма има велике штете због натписа на фасадама 
продајних објеката Гомекса. 
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Душко Радишић се обавезао да ће завршити све радње које су потребне да би се са камерама 
покриле 4 кључне локације на којима се појављује највећи број „дивљих“ таксиста. 
Игор Виријевић је пренео информацију да је власник НЕТ БУС-а рекао, да је испред главне 
аутобуске станице већ поставио оптичке каблове и да ће он повезати камере на главној 
аутобуској станици са мониторинг центром ЈП „Пијаце и паркинзи“. 
 
• Мирко Петровић је рекао да, с обзиром да је техничко регулисање саобрађаја у тесној 
вези са безбедношћу саобраћаја, Савет за безбедност саобраћаја има разне активности на обе 
теме. Између осталих активности, савет се бави и утврђивањем проблематичних – тачака у 
саобраћају. Он је известио присутне да су већ одређени неки приоритети и планирају се 
одређене инвестиције. Према речима Мирка Петровића у наредном периоду ће се прво радити 
уређење зоне школа – обележавање зона школа, уклањање сигнализације која није у складу са 
прописима и слично. Мирко Петровић је рекао да ће се сви ови послови радити по фазама у 
зависности од финансијских средстава. Он је известио присутне да је стручна служба Дирекције 
за изградњу и уређење града предложила кружне раскрснице за следеће локације: раскрница у 
Милетићевој улици, раскрница у улици Радноти Миклоша у Мужљи, угао Македонске и Жарка 
Зрењанина и раскрсница на углу улице Иве Војновића и Београдске. Оно што је још у плану је 
Авалска раскрсница, али обзиром да све изискује средства и што је саобраћај на тој раскрсници 
већ регулисан семафорима, та раскрсница не спада у приоритете.  
Видаковић је рекао да треба одредити приоритете пре свега по критеријуму оцене безбедности и 
упитао када ће кренути са радовима на терену.  
Мирко Петровић је рекао да се тренутно ради пројекат, а Горан Краварушић је додао да ће 
пројекат бити готов у наредних месец дана и рекао да није баш тачно да је јефтинија изградња 
кружних раскрсница од семафора и навео пример да изградња кружних раскрсница кошта од 15 
до 20 милиона динара, а постављање семафора од 3 до 4 милиона динара. 
Будимир Јовановић је одговорио да касније много више кошта одржавање семофора. 
Будимир Јовановић је питао присутне шта се дешава са раскрницом која по њему највише кочи 
саобрађај у граду, а то је Николе Пашића и Бирчанинова. Радован Булајић је одговорио да су ту 
предвиђене четири траке, а Горан Краварушић је додао да се планира да се прошири пут са по 1 
метар са две стране и да се тако добију четири траке. Јовановић је рекао да је убеђен да не 
постоји толико финансијских средстава да се то уради, а на крају крајева ако постоји план да се 
тако нешто уради а немају довољно средстава за целу инвестицију, нека се онда уради прво 
раскрница у Николе Пашића и да кад се створе услови нека се ради даље. Он је рекао да 
очигледно постоји један лоби у оквиру Дирекције за изградњу и уређење града, који се на све 
могуће начине залаже да се направи што више семафора у граду, а не решавају се ургентни 
проблеми, Јовановић је рекао да више година уназад се радило тако да су се непотребно 
постављали семафори и да ЗРЕПОК инсистира на томе да се свест одговорних људи у 
Дирекцији о томе промени. Горан Краварушић је додао да у задњих осам месеци није постављен 
семафор.  
Драган Видаковић је предложио да се направи једна студија, са циљем да се утврди које су 
проблематичне раскрснице, да се траже подаци о сабораћајним незгодама од полицијске управе  
и замолио да се задужи једна особа за координацију, и да се направи редослед приоритета. 
Мирко Петровић је одговорио да су постојећи приоритети постављени на основу података из 
полицијске управе. 
Радован Булајић је рекао да се у Дирекцији пуно ради око изградње обилазнице. 
Драган Видаковић је упитао докле се стигло са изградњом обилазнице на шта је Горан 
Краварушић одговорио да је у процесу израде главног пројекта обилазнице, очекује се 
локацијска дозвола, експропијација земљишта је у току и потврдио да ће до краја августа главни 
пројекат сигурно бити завршен истакавши да ако је новац обезбеђен онда може да се крене са 
радом.  
Главни грађевински пројекат се још ради. 
 
Будимир Јовановић је под тачком Разно изнео проблем старих објеката у центру града који су 
под заштитом државе, а склони су рушењу. Он је рекао да се кров на тим зградама лагано 
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урушава и предложио да градска управа задужи поједине људе, да се озбиљно позабаве са тим 
како би се решио проблем дотрајалих обејаката у центру града.  
Радован Булајић је рекао да су кренули са решавањем тих проблема, и да размишљају да са 
посебним таксама натерају власнике да уклоне своје објекте који су склони паду. 
Игор Виријевић је рекао да се они озбиљно баве са овим проблемом и да је у току израда 
Одлуке која се тиче рушења и уклањања објеката који су склони паду. Он је информисао 
присутне да су у најгорем стању објекти у центру града под бројевима 26 и 40, као и стара 
шпиритана. Он је рекао да су већ израђени елаборати и да је направљена спецификација 
трошкова уклањања и додао да ће ускоро бити усвојена одлука и на скупштини и да ће та одлука 
дати законски оквир да се ти проблеми решавају.   

 
Видаковић се на крају захвалио присутнима на издвојеном времену и тиме је састанак и завршен 
у 9,15 часова. 
 

ЗАКЉУЧЦИ: 
 

I. У вези прве тачке дневног реда: 

УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРОШЛОГ САСТАНКА И АНАЛИЗА ЗАКЉУЧАКА: 

 Усвојена информација о томе како ће се третирати евентуална потраживања 
земљишта у индустријској зони Ечка југоисток по основу реституције;  

 Поднет и усвојен извештај о изради нове одлуке о радном времену угоститељских 
и тровинских обејаката. Усвојен предлог Радована Булајића да је потребно 
пожурити са решавањем овог проблема, како се не би одужило усвајање нове 
Одлуке. 

 Оформити Социјално економски савет до наредног састанка представника 
пословне заједнице и градских челника (Радован Булајић); 

 Испитати кораке у вези са решавањем проблема слабог квалитета гаса са 
становишта закона потрошача (ЗРЕПОК, УПС Послодавци Зрењанина) 

 Усвојен извештај Игора Виријевића у вези са решавањем проблема такси 
превозника и јавног превоза у граду. Душко Радишић се обавезао да ће завршити 
све активности са циљем да се са камерама покрију 4 кључне локације у граду на 
којима се појављује највећи број „дивљих“ таксиста; 

 Усвојен извештај Мирка Петровића о активностима Савета за безбедност 
саобраћаја; 

 Драган Видаковић предложио да се изради једна студија које раскрснице су 
проблематичне, да се траже подаци о сабораћајним незгодама од полицијске 
управе и да се направи редослед приоритета; 

 Усвојена информација о току активности у вези са изградњом обилазнице; 
 

II. У вези друге тачке дневног реда: 

 Усвојена информација о изради нове одлуке о условима за уклањање заштићених 
објеката у Зрењанину;  

Записник водила и сачинила,  

Изабела Киш 

 
 


