
   На  основу  члана  31.  Статута  града  Зрењанина  (''Службени  лист  града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној _________ 
2010. године, разматрала је Извештај Анкетног одбора о утврђивању чињеничног стања 
у приватизацији и реорганизацији ''ИПОК''-а Д.О.О. Зрењанин и донела следећи 
              

З А К Љ У Ч А К
             

1.  НАЛАЖЕ  СЕ Анкетном  одбору  о  утврђивању  чињеничног  стања  у 
приватизацији и реорганизацији ''ИПОК''-а Д.О.О. Зрењанин да допуни свој Извештај 
достављен Скупштини града Зрењанина за седницу заказану дана 08.12.2010. године, 
тако  да  размотри  све  достављене  примедбе,  предлоге,  сугестије  и  др.  на  наведени 
Извештај и да на основу извршене анализе свега наведеног сачини и достави за наредну 
седницу Скупштине града Зрењанина коначан Извештај Анкетног одбора о утврђивању 
чињеничног стања у приватизацији и реорганизацији  ''ИПОК''-а  Д.О.О. Зрењанин.

2. Скупштина  града  Зрењанина  позива  све  надлежне  државне  органе  и  све 
релевантне субјекте на сарадњу са Анкетним одбором из тачке 1. овог Закључка и на 
пружање помоћи у раду наведеног одбора, те подржава све активности истих, а у циљу 
санације стања и опоравка агроиндустријског комплекса ''ИПОК''-а  Д.О.О. Зрењанин. 

3. Скупштина  града  Зрењанина  позива  да  мали  уделичари  ''ИПОК''-а  Д.О.О 
Зрењанин иницирају да  се  у што краћем року закаже ванредна седница  Скупштине 
уделичара ''ИПОК''-а Д.О.О Зрењанин.

4. Скупштина града Зрењанина позива руководство локалне самоуправе града 
Зрењанина и представнике одборничких група Скупштине града да у што краћем року 
затраже пријем код надлежних министарстава Републике Србије и других надлежних 
државних органа, а у циљу хитног предузимања одговарајућих мера ради позитивног 
решавања стања и опоравка ''ИПОК''-а Д.О.О Зрењанин.

5. ЗАКЉУЧАК СА ИЗВЕШТАЈЕМ ДОСТАВИТИ:     
- Влади Републике Србије-Кабинету председника Владе др Мирку Цветковићу,

   11000 Београд, 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 Д.О.О. Зрењанин, 23000 Зрењанин, Краља
   Петра I бр. 3,
- Анкетном одбору за утврђивање чињеничног стања у приватизацији ''ИПОК''-а
  ДОО Зрењанин,
- Малим уделичарима ''ИПОК''-а Д.О.О. 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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