
 

ЗАПИСНИК И ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНКА  

СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ И ЊЕГОВИМ САРАДНИЦИМА 

 

Место: Сала градског веће Скупштине града Зрењанина; 

Датум: 05.11.2010. са почетком у 07,30 часова; 

Присутни испред градске управе: градоначелник Милета Михајлов, начелница градске управе Александра

Одавић-Мак, градски већник Ваш Тибор, начелница одељења за урбанизам и просторно планирање Љиљана

Пецељ-Лубурић, начелница одељења за локално економски и рурални развој и инвестиције Стана Бабић и 

директор ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ Бранислав Кнежевићем. 

Присутни чланови ЗРЕПОК-а: Драган Видаковић, Будимир Јовановић, Драгољуб Бјелоглав, Милоје 

Тодоровић, Живанко Радованчев, Војислав Мркшић, Стева Кочалка као и  ПР-СЕКРЕТАР Удружења Јасмин

Крецул. 

 

Састанак је одржан на иницијативу „ЗРЕПОК“-а и писмено упућеног захтева кабинету градоначелника 
заведеном у деловодну књигу писарнице 19.09.2010. године 
 

 
ТЕМЕ САСТАНКА: 

 
1. Анализа спровођења Одлуке о локалним комуналним таксама, њена рефлексија на буџетске 

приходе и уочени проблеми у вези ове Одлуке; 
2. Анализа спровођења Одлуке о накнадама за уређење градског грађевинског земљишта са 

посебним аспектом на резултате у погледу издавања грађевинских дозвола и предузетих мера 
за превазилажење проблема у вези са истим; 

3. Информација у вези процеса легализације у Зрењанину, постигнутих ефеката и проблема са 
којима се суочава градска управа и грађани у вези легализације; 

4. Информисање у вези рада радне групе за израду нове одлуке о јавном превозу; 
5. Изношење виђења „ЗРЕПОК“-а у погледу главних градских проблема и приоритета и спремности 

сарадње у погледу њиховог остваривања; 
6. Упознавање градоначелника и његових сарадника са активностима и резултатима Удружења у 

протеклом периоду, а који су везани за унапређење квалитета живота и рада у граду Зрењанину 
и презентовање плана активности за наредни период;  

 

На самом почетку састанка градоначелник се извинуо због тога што је 3 пута одлаган договорени и 

потврђени састанак и објаснио да је то учињено искључиво због недостатка њиховог времена и проблема 

око термина. Потом је упознао присутне да је време за састанак ограничено до 9ч. и због тога је предлажио 

да се одмах пређе на тачке 3, 4, 5 и 6 пошто су оне најважније теме састанка, а да се прве две тачке оставе 

за други пут. 

Потом је позвао  начелницу одељења за урбанизам и просторно планирање Љиљану Пецељ-Лубурић да 

извести учеснике састанка по питању тачке 3 дневог реда. 
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Тачка 3. 

 

На самом почетку свог излагања Љиљана Пецељ-Лубурић је изнела податак да је до сада у Зрењанину 

поднето близу 11.000 захтева за легализацију бесправно изграђених објеката и да је формиран тим 

стручних људи који раде на решавању ових захтева. Обрађен је узорак од 2.000 захтева и утврђено је да у 

већини случајева није поднета потпуна документација, тако да је решено само 6% захтева, 40% захтева је 

тек на почетку и чека се на допуну документације од стране подносиоца захтева, док се чак 20% подносиоца 

захтева којима је поднет захтев за допуну документације уопште није одазвало на позив стручних служби 

градске управе. Пецељ-Лубурић је рекла да је одељење на чијем је она челу, у више наврата тражило 

упутства од републичког министарства заштите животне средине и просторног планирања, али и да је 

контактирало комисије које спроводе овај процес у другим градовима Војводине, како би се што боље 

информисало и што ефикасније радило. Начелница је изнела да је највећи проблем у свим градовима и 

општинама у Србији, па тако и у нашем граду,  то што су грађани подносили непотпуну документацију и што 

им је сада скупо да сву ту документацију прикупе и предају на даљу обраду.  

Потом се за реч јавио председник ЗРЕПОК-а, Драган Видаковић који је пристунима пренео да се у 

медијским извештајима из других градова може сазнати тачан број оних којима је издато решење за 

легализацију и износ средстава на име накнада за легализацију које су градске управе до сада сакупиле, и 

одмах потом поставио питање Начелници да ли се знају таквим подаци у Зрењанину? 

Начелница је изјавила да незна тачан број и цифру, али да се може утврдити и таква информација 

проследити. 

Видаковић је потом поставио питање да ли постоји неко посебно тело које прати рад на процесу 

легализације, као што нпр. у Новом Саду је оформљена комисија за праћење тока легализације како би се 

овај процес што успешније спровео и како би се брже могло реаговати на проблеме и застоје на које се 

наилази у току поступка легализације. Видаковић је посебно подвукао да су искуства Новог Сада значајна и 

позитивна. 

На ово излагање се надовезао Будимир Јовановић, члано ИО ЗРЕПОК-а који је рекао да градска управа 

треба, у циљу убрзања поступка легализације, да укључи у рад и Дирекцију за изградњу града јер је познато 

да тамо има и више запослених него што је потребно, да нису довољно упослени а да су сасвим 

квалификовани за тај посао. 

Начелница је одговорила да у Зрењанину не постоји никакво посебно тело нити комисија за праћење 

процеса легализације, али је бавестила присутне да је градска управа договорила са ЈП „Дирекција за 

изградњу и уређење града Зрењанина“ да им помогне у процесу обраде захтева и издавања мишљења на 

исте, како би целокупан процес легализације био брже окончан. 

 

Тачка 4. 

 

Члан градског већа задужен за координацију израде нове Одлуке о јавном превозу, Тибор Ваш, информисао 

је присутне да је по овој теми било пуно заинетересованих појединаца, организација а нарочито такси 

удружења и да је примљено много захтева за измену и допуну те одлуке, да су сви ти захтеви размотрени и 

да је усвојено оно за шта су надлежне службе сматрале да би било добро да постане саставни део коначне 

одлуке која би била донета. Он је посебно истакао да је сваки захтев размотрен комисијски и том приликом 

је консултована и Полицијска управа у Зрењанину, а одлуке су доношене једногласно. Он као проблем 

наводи и то што у граду постоји много такси удружења и такси возила, а сви добро знамо да постоје и 

нелегални такси превозници и само један инспектор који контролише пословање у овој области у нашем 

округу. Додао је и то да је предлог нове Одлуке о јавном превозу спреман за слање на скупштину и да он 

очекује да ће њено усвајање бити на новембарској скупштини. 

Потом се за реч јавио Видаковић који је подсетио да је ЗРЕПОК два пута подносио писмене захтеве и 

предлоге измена и допуна предложеног нацрта одлуке али да ни једном није добио писмени одговор. 

Усмено му је само саопштено да су неки захтеви уважени а неки не зато што немогу бити уважени без 

икаквог посебног образложења. Истакао је и да је од 28 захтева уважено тек 6 – 7 а да за неке који су 

сасвим оправдани и логични као нпр. да таксиста у случају оправданих разлога: болести или сл. може 

уступити своје возило на рад другом регистрованом таксисти, без образложења и објашњења су одбијени.  

На то је Тибор Ваш рекао да он не зна због чега би градска управа и комисија задужена за израду нове 

одлуке морала да писмено образлаже разлоге за одбијање предлога и да то није пракса. 

Видаковић је потом поставио питање да ли је предвиђена јавна расправа у виду округлог стола на којој би 
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макар добили усмена  образложења разлога за одбијање појединих захтева, али је Ваш на то одговорио да 

то није предвиђено и да он сматра да је јавност била довољно укључена у рад комисије и да нема више 

потребе по том питању да се расправља. 

Након тога, Драган Видаковић је инсистирао на томе да се на писмене предлоге и захтеве заинтересованих 

страна у процесу јавне расправе по питањима усвајања нових одлука или измена постојећих мора увести 

пракса да се писмено и одговори свима онима који су на те јавне расправе и јављали и посебно истакао да 

сматра да је то у најмању руку „коректно“ ако неко уложи труд и напор, жели да допринесе усвајању 

квалитетног решења да му се укаже поштовање и макар да писмено образложење разлога зашто нешто 

није усвојено. 

На то је реаговао Ваш који је рекао „да није у реду да ЗРЕПОК говори њима шта је коректно а шта не“  јер 

онда испада да они нису коректни. 

На то је реаговао Драган Видаковић који је подвукао да он није рекао да је градска управа „некорекнта“ и 

подсетио да је на самом почетку излагања похвалио већника Ваша и његову доступност и спремност да 

саслуша, али да то није довољно и потом поново инсистирао на томе да се на писмено поднет захтев 

одговори писменим путем, како не би било нејасноћа, а што је и пракса у сваком озбиљном пословању. 

Видаковић је на крају свог излагања замерио локалној самоуправи то што ни на један од захтева „ЗРЕПОК“-

а никада није писмено одговорено и образложено због чега дати предлози нису прихваћени. Он је 

предложио и да се у будуће јавна раправа спроводи тако што ће прво бити расписан јавни позив на њу, 

након чега би требало да уследи прикупљање захтева у писаној фоми, а да последња етапа јавне расправе 

буде округли сто на ком би учествовали сви заинтересовани предлагачи и где би било појашњено због чега 

су неки предлози усвојени, а неки одбијени. 

На то се надовезао градоначелник који је рекао да морамо разумети да су јавне рапсраве новост у нашој 

пракси и да ће требати неко време да се сви  на њих привикнемо. Тиме је и окончана дискусија по овој 

тачки. 

 

Тачка 5. 

 

На самом почетку дискусије по овој тачки, Драган Видаковић је рекао да је до „ЗРЕПОК“-а  дошао материјал 

из канцеларије за Локални економски и рурални развој и инвестиције града Зрењанина у ком је одлука о 

Плану приоритета капиталних инвестиција града, а која је према информацији уз прослеђени материјал 

требала да се нађе на дневном реду седнице градског већа 28.октобра. Он је обавестио присутне да је 

ЗРЕПОК то добио свега неколико дана пре седнице градског вежа и да је због важности теме одмах 

реаговао и у писменој форми доставио градоначелнику, градском већу и канцеларији ЛЕР примедбе и 

захтев за његову измену јер сматра да приоритети који су њиме предвиђени нису оно што су реалне 

потребе нашег града и људи који у њему живе. ЗРЕПОК је у том Нацрту уочио низ нелогичности, а посебно 

се није сложио са критеријумима за утврђивање приоритетних пројеката који су  усвојени. Наиме, на врху 

приоритета се налазе пројекти као што је изградња аутономног погона за грејање, израда пречистача 

отпадних вода у зони „Југоисток“, реконструкција раскрсница Милетићева-Пашићева и Бригадира Ристића-

Обала Соње Маринковић, док је, рецимо, изградња обилазнице око Зрењанина, која по мишљењу чланова 

ЗРЕПОК-а треба да буде приоритет над приоритетима, тек на 6 месту. 

Градоначелник Милета Михајлов се сложио са констатацијом да је обилазница приоритетан пројекат за 

Зрењанинце и да редослед који је дат у тој табели можда није баш најбољи могући, али да га је могуће 

мењати. Он је пружио уверавања представницима ЗРЕПОК-а да ће овај предлог бити дорађен и да су увек 

могућа померања која би се базирала на томе докле се стигло са израдом пројекта и прибављањем 

неопходне документације. 

Начелница одељења за локално економски и рурални развој и инвестиције Стана Бабић је рекла да је 

Зрењанин усвојио Акциони план за период 2010-2013. године и да је на основу тог плана урађен и План 

капиталних инвестиција. Што се тиче критеријума за бодовање пројеката, “USAID” је предложио три модела 

и чланови Привредног савета и Савета за развој града су усвојили један од тих модела који, како каже 

Бабићка, можда није идеалан али га је могуће мењати и прилагођавати реалним потребама наше средине. 

Она је напоменула да за већину тих пројеката град не поседује техничку документацију. Бабић је рекла и да 

се тај предлог неће наћи на дневном реду градског већа све док о њему не буде постигнут консензус свих 

чланова горе поменутих савета. 

Будимир Јовановић је рекао да сматра да је за Зрењанин од изузетног значаја да усвоји добар текст 

приоритета, јер од те одлуке зависи и даљи пут развоја Зрењанин и квалитет живота наших потомака. Он је 

изнео мишљење да је Привредни савет добро осмишљено тело, али да оно у пракси не функционише баш 

најбоље, јер му локална самоуправа не придаје довољно значаја. Он је истакао да се Привредни савет 
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ретко састаје а и кад се састане, по правилу чланови Привредног савета испред градске управе не долазе 

на састанке па пристуни привредници немају ни коме да пренесу оно што мисле да треба да се уради. Зато 

он мисли да таква рад Привредног савета нема много смисла. Јовановић је предложио да јавност барем 

једанпут месечно буде обавештавана о томе докле се стигло са реализацијом одређених пројеката од 

великог значаја за све Зрењанинце.  Он напомиње да је веома важно да град припреми све неопходне 

пројекте и документацију, те да тачно утврди приоритете и потом заузме чврст став о њима и избори се за 

њихову реализацију, како не бисмо дошли у ситуацију да одређене интересне групе покушају да нам 

наметну одређена решења. 

Стана Бабић је рекла и да достављени материјал није био спреман за седницу градског већа већ се 

очекивало да се о њему расправља. 

Драган Видаковић је потом рекао да је онда послат мејл погрешно написан јер је у њему прецизно наведено 

да се доставља материјал који треба да се нађе на седници градског већа као предлог за усвајање. Он је 

потом додао да овако неспретно написан предлог приоритета града Зрењанина даје људима простора да 

посумњају да иза њега стоје неки други интереси јер је јасно да приоритети капиталних инвестиција онако 

како су предложени и достављени нису у интересу града и његових грађана. Посебно је нагласио да 

члановима ЗРЕПОК-а није јасно како може бити пречистач отпадних вода већи приоритет од пречистача за 

пијаћу воду и шта нам значи то што ћемо имати чисту воду у Бегеју низводно од Зрењанина ако 

Зрењанинци немају чисту пијаћу воду? Видаковић је указао и на то да само инвестиција у пречистач 

отпадних вода кошта колико, безмало, износе могућа издвајања из буџета за све капиталне инвестиције у 

граду у наредне 4 године па да и то јасно указује на нелогичности предложених приоритета. 

Градоначелник је изнео уверавања да локална самоуправа овом плану даје велики значај и да управо из тог 

разлога не жури са његовим усвајањем и поштује целокупну законску процедуру, а да је градско веће тело 

које ће донети коначну одлуку о приоритетима града. Он напомиње да ће од великог значаја за Зрењанин 

бити и то што је наш град потписао са Немачком организацијом за техничку сарадњу (ГТЗ) Споразум о 

имплементацији Пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији“, 

који ће помоћи изради планске документације, развијање нових инструмената управљања земљиштем, 

развијање локалног система процене вредности грађевинског земљишта и нових могућности примена ГИС-

а. Овај пројекат има за циљ да тестира и нове инструменте, као што је урбана комасација, којом се у 

условима приватне својине на грађевинском земљишту, уз активно учешће локалне управе, стварају услови 

за оптималан урбани развој. Михајлов је рекао и да је за очекивати да ће Зрењанин захваљујући 

реализацији овог пројекта ускоро имати и комплетан преглед земљишта на територији града и његове 

вредности.  

Директор ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ Бранислав Кнежевић је рекао да се на 

„оиблазници“ ради али да они немогу стално да иду у јавност и немају времена да причају шта се све ради 

по овом питању. Потом је рекао да ће за 10-так дана бити готов пројекат за изградњу моста и надвожњака у 

оквиру обилазнице и да са изградњом истих може да се крене колико већ на пролеће. Уколико буде урађен 

мост којим ће бити повезан Михајловачки и Житиштански пут, саобраћај у граду ће аутоматски бити 

растерећен. Према његовој оцени проблем је што не постоји комплетан пројекат изградње обилазнице и 

што није урађена комасација земљишта, али да је могуће обилазницу изградити до краја 2013.године.  

 

Тачка 6. 

 

По овој тачки реч је узео Видаковић који је замоли присутне да, због ограниченог времена које нам је 

стављено на располагање за претресање свих тема, ова тачка се прескочи и на место ње продискутују прве 

две тачке. Он је изнео и да сматра да је то важније пошто је под тачком 6 планирао да упозна 

градоначелника и његове сараднике са досадашњим резултатима ЗРЕПОК-а и плановима у будућности. 

Градоначелник се са тиме сложио па се прешло на тачку 1. 

 

Тачка 1. 

 

Драган Видаковић је у уводу рекао да су ЗРЕПОК на ову тему натерали наводи у медијима који су се 

појавили након последње скупштине града на којој је усвајан и ребаланс буџета, а у којем су неки 

опозициони посланици оптпужили ЗРЕПОК да је крив за смањен прилив у буџет по питању прикупљања 

локалних комуналних такси. Он је нагалсио и то да је ЗРЕПОК проучио финансијски извештај буџетских 

прихода и расхода за првих 9 месеци и упоређујући са подацима из првих 9 месеци претходне године, 

дошао до закључка да су укупни приходи буџета града смањени за око 1,8% а да су при томе буџетски 

приходи од комуналних таксикпорасли у истом периоду за око 6% те да такве констатације по мишљењу 
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ЗРЕПОК-а не стоје. Он је подсетио на усвојене предлоге измена Нацрта одлуке о локалним комуналним 

таксама које је ЗРЕПОК предложио градској управи и указао на то да су све предложене мере допринеле 

смањењу оптерећења предузетника и малих и средњих предузећа  за око 10 милиона динара али је и додао 

да предлози које је ЗРЕПОК доставио у погледу проналажења нових извора таксених прихода и њихове 

прерасподеле на финансијски потентније привредне субејкте ће допринети повећању буџетских прихода за 

око 20 –так милиона динара на годишњем нивоу 

Начелница градске управе Александра Одавић-Мак је након тога изјавила да је та одлука добра и да је 

забележен раст прилива новца од ових такси у градски буџет у првих 9 месеци ове године, али да је 

приметно да је економска моћ становништва и привредника умањена у односу на предходну годину и да 

многи којима је издато решење на основу ове одлуке нису измирили своја дуговања, те да ће градска 

управа морати на тежи начин да изврши наплату својих потраживања. Одавић-Мак је напоменунла и то да 

да је регистровано више позитивних коментара у погледу усвојене нове одлуке о локалним комуналним 

таксама те да је чак и телевизија Б92 на свом сајту оценила да је одлука о локалним комуналним таксама 

коју је Зрењанин усвојио једна од најбољих у Србији која регулише ову област. 

Видаковић је онда поставио питање зашто се то није тако образложило свим посланицима на седници 

скупштине али је одговорено да за тим није било ни потребе ни времена. 

 

Тачка 2. 

 

По овом питању је доста дискутовано у оквиру тачке 3. а представници градске управе су изнели да још увек 

не располажу са прецизним подацима о ефектима нове одлуке о накнадама за уређење градског 

грађевниског земљишта. 

Јовановић је, потом, поставио и питање да ли постоји могућност да се изврши реорганизација у оквиру 

градске управе којом би запослени који нису упослени пуним капацитетом били усмерени да помогну у раду 

одељењу за урбанизам, како би оно било што ефикасније у доношењу решења у процесу легализације 

објеката, а што би допринело и бржем пуњењу градског буџета, на шта је Одавић-Мак одговорила да нема 

потребе јер јер локална самопурава постигла договор са ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града“ да им 

помиогне у том процесу. 

 

Након овога, Видаковић се у име ЗРЕПОК-а захвалио челницима града на овом састанку за који је изнео 

наду да ће бити од користи и потом изнео уверење и жељу чланова ЗРЕПОК-а да ће сарадња између 

локалне самоуправе и ЗРЕПОК-а у наредном периоду бити још боља и квалитетнија, а да ће информације 

које су од изузетног значаја за све становнике Зрењанина бити доступније јавности. 

 

 

Састанак је завршен у 9ч  а из свега реченог, предлажу се следећи  

 

ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНКА: 

1. Пожељно би било оформити комисију за праћење процеса легализације која би била 
задужена за  превазилажење уочених проблема и редовно информисање јавности о 
урађеном; 

2. Неопходно је ажурирати и пратити податке о броју издатих решења и прикупљених 
средстава од легализације и редовно их упоређивати са другим градовима; 

3. Инсистирати на спровођењу јавних расправа по свим битним питањима по суштинском а не 
формалном обрасцу што подразумева и обавезу градске управе да инсистира на укључењу 
свих заинтересованих страна, али и поштовању процедура учешћа у јавној расправи свих 
учесника укључујући и градску управу која мора у своју праксу уврстити и обавезу писменог 
обралагања свих не прихваћених предлога; 

4. Предлог приоритета капиталних инвестиција које је урадио ЛЕР није у сагласности са 
стварним интересима и потребама града Зрењанина и потребно га је изменити, а неспорно 
је за све учеснике да је завршетак обилазнице кључни приоритет свих капиталних 
инвестиција у наредном периоду од 4 године; 

5. Пожељно би било оформити тим стручних и компететних људи који би пратили реализацију 
приоритетних капиталних инвестиција и редовно информисали јавност о току реализације 
капиталних инвестиција и проблемима који се јављају у вези са тим; 

6. Анализом буџетстких прихода и успоредбом са истим периодом у претходној години 
констатовано је да Нова одлука о локалним комуналним таксама у којој су почетком ове 
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године усвојени предлози ЗРЕПОК-а није утицала на смањење буџетских прихода већ, 
напротив, на њихово повећање. 

У Зрењанину, 06.11.2010. године 

записник  са закључцима сачинила Јасмина Крецул, ПР-секретар ЗРЕПОК-а        

записник оверио, председник „ЗРЕПОК“-а, Драган Видаковић 

                         

     

                                                                             

 


