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На основу члана 31. и 108. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 30.09.2010. године,
разматрала је актуелну ситуацију у ''ИПОК''-у ДОО Зрењанин и констатовала следеће:
- Индустрија прерађевина од кукуруза ''ИПОК'' Зрењанин је основана 1954. године под
називом Фабрика скроба у саставу ИПК ''Серво Михаљ'' Зрењанин и током свог пословања је у више
наврата, у складу са законским прописима, мењала облике организовања и остваривала изузетне
пословне резултате на домаћем и страном тржишту.
- Индустрија прерађевина од кукуруза ''ИПОК'' Зрењанин има дугогодишњу традицију,
изузетан значај и стратешки интерес за Србију, регион и град Зрењанин, као што има и капацитете
који превазилазе потребе земље и указују на њену извозну оријентацију.
- С обзиром на напред наведено, а имајући у виду настале проблеме и тежак положај ''ИПОК''а ДОО Зрењанин, то је од општег и стратешког интереса неопходан опстанак и даљи рад овог
привредног субјекта.
На основу датих констатација Скупштина града Зрењанина донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

1. Скупштина града Зрењанина даје своју безрезервну подршку Анкетном одбору
образованом од стране Скупштине града Зрењанина дана 09.09.2010. године (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 14/10) за утврђивање чињеничног стања у приватизацији ''ИПОК''-а ДОО Зрењанин.
2. Скупштина града Зрењанина подржава активности надлежних државних органа на санацији
стања у агроиндустријском комплексу Аутономне Покрајине Војводине.
Скупштина града Зрењанина сматра да је неопходно да држава у овом моменту преузме
одлучујућу улогу у покретању производње ''ИПОК''-а ДОО Зрењанин, с обзиром да је јесења берба
усева у току и да од успешности бербе пољопривредне културе кукуруза директно зависи пословање
и опоравак овог привредног субјекта, јер им је то стратешка и основна сировина производње.
3. Скупштина града Зрењанина позива да мали уделичари ''ИПОК''-а ДОО Зрењанин
иницирају да се у што краћем року закаже ванредна седница Скупштине уделичара ''ИПОК''-а ДОО
Зрењанин.
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4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Влади Републике Србије – Кабинету председника Владе др Мирку Цветковићу,
11000 Београд, ул. Ул. Немањина бр. 11,
- Министарству економије и регионалног развоја,
11000 Београд, Булевар Краља Александра бр. 15,
- Покрајинском Секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16,
- Самосталном синдикату ''ИПОК''-а ДОО Зрењанин,
- Анкетном одбору за утврђивање чињеничног стања у приватизацији
''ИПОК''-а ДОО Зрењанин,
- Малим уделичарима ''ИПОК''-а ДОО Зрењанин, према приложеном списку,
- Одељењу за локални економски и рурални развој и инвестиције,
- Служби Скупштине, Градоначелника и Градског већа и
- А р х и в и.
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