
 

 

АГЕНДA 
Семинар 

 
ПОД БРУКОМ 

ИНСПЕКЦИЈА, ЦИВИЛНО ДРУШТВО И МЕДИЈИ У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
 

Зрењанин, 21-25.октобар 2019. 

 

Време h Активност Учесници 

9:00 – 9:30 
Отварање Семинара  
Представљање учесника 

Тим Министарства заштите животне средине 
Сектор за надзор и предострожност у 
животној средини 

9:30 – 10:30 Значај одржавања Семинара 
Горан Триван 
Министар заштите животне средине 

10:30 – 11:00 
Уводно предавање 
„Улога кафилерије Прекон у заштити животне 
средине - како усмрдети град Зрењанин” 

Индустрија Матијевић 
 

11:00 – 11:30 
Презентација 
„Живот под (гас) маскама“ 

Грађани Зрењанина 

11:30 – 12:00 
Уводно предавање 
„3 у 1 - како загадити ваздух, воду и 
земљиште” 

Дестилерија Винекс 

12:00 – 12:30 
Презентација 
„Живот у смраду” 

Мештани села Лукићевa 
 

12:30 – 13:00 

Презентација 
„Програм поспешивања раста коровске 
биљке амброзија - Ambrosia artemiisifolia на 
територији града Зрењанина” 

Виртуелни члан градског већа задужен за 
заштиту животне средине 
 

13:00 – 14:30 

Панел дискусија 
„Да ли је исељавање из града у периоду јул -
октобар једина превентивна мера за 
сузбијање коровске биљке амброзија?“ 

Градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић, 
чланови градског већа Зрењанина, грађани 
Зрењанина 

14:30 – 16:00 

Предавање 
„Фабрика пре свега - како избећи правне 
процедуре Републике Србије и без дозвола 
изградити кинеску фабрику гума 
ШангдонгЛинглонг у Зрењанину“ 
 

 
Министарство заштите животне средине, 
Покрајински секретаријат за урбанизам и 
заштиту животне средине, Градска управа 
Града Зрењанина, Представник компаније  

16:00 – 17:00 

Дискусија 
„Линглонг–(лонг)Живот по фенг шуију или 
пак још један загађивач ваздуха, воде и 
пољопривредног земљишта?“ 

Грађани Зрењанина 

17:00 – 18:00 

Презентација 
„Из славине нешто тече“ - како успешно 
обмањивати грађане Зрењанина о исправној 
води за пиће 
 

Премијерка у Влади РС Ана Брнабић, 
Председник Владе Војводине Игор Мировић, 
Градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић 
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Време h Активност Учесници 

18:00 – 19:00 
Предавање 
„Како поспешити продају флаширане воде за 
пиће“ 

Локални тајкуни 

19:00 – 20:00 
Обилазак пречистача за воду (Зрењанинског 
„Скадра на Бојани“) и дегустација воде у 
зрењаниским домаћинствима 

Сви учесници семинара 

20:00 – 23:55 
Дискусија и закључци 
„Да ли је Зрењанин први по броју црних 
еколошких тачки на мапи?“ 

Сви учесници семинара 


