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Записник – II седница Привредног савета општине Стара Пазова 
 
Датум:28.02.2019. год. 

 
 Друга седница  Привредног савета је одржана 28.02.2019. год. са почетком у 12 часова у 

Белој згради на Тргу др Зорана Ђинђића(велика сала) у Старој Пазови.  Присутни су били следећи 

чланови сталног сазива савета: 
 

 Ђорђе Радиновић, председник, 
 Горан Савић, члан, 
 Марина Савић, члан , помоћник председника општине, 
 Сузана Илић, члан, 
 Цвико Крунић, члан, 
 Војислав Ђекић,члан,привредник, 
 Живан Радаковић,члан,привредник 
 Богдан Мамузић,члан,привредник 
 Јован Јанковић,члан,привредник 
 Марко Бабић,члан,привредник 
 Слободан Окулић,члан,привредник 
 Драган Боћанин,члан,привредник 
 Саша Ђекић,члан,директор Техничке школе у Старој Пазови 
 Драгослава Мићић, директорка  Економско-трговинске школе „Вук Караџић“ у Старој Пазови, 
 Татјана Голубовић,члан,запослена у Националној служби за запошљавање 

Као и чланови проширеног састава, чији списак се налази у Прилогу број  1. 
Између осталог Привредном савету присуствовали су и представници  
Националне службе за запошљавање: 
 
Маријана Грабић,Директор филијале Сремска Митровица,НСЗ, 
Александра Мишковић,Покрајинска служба за запошљавање, 
Миленко Вучиновић,Председник Локалног савета за запошљавање 
Општине Стара Пазова. 

 

 
 

На састанку је предложен следећи дневни ред: 
 

1. Промоција Јавних позива и активних мера политике запошљавања Националне службе за 

запошљавање; 

2. Промоција програма и мера АПЗ Локалног акционог плана за запошљавање општине 

Стара Пазова за 2019. годину; 

 

3. Разно. 

 

 
 

 На самом почетку, чланове Привредног савета поздравила је начелница одељења за 

привреду Сузана Илић и захвалила се на великом одзиву. 
 

 

 



Прва тачка - Промоција Јавних позива и активних мера политике запошљавања 

Националне службе за запошљавање; 

Поводом ове тачке дневног реда говорила је Маријана Грабић,директорка 

Националне службе за запошљавање филијале Сремска Митровица. 

Директорка Грабић за почетак је истакла  то да наша Оштина има веома импресиван 

резултат када је у питању број незапослених лица тј.1600 особа пријављених НСЗ. На 

Републичком нивоу стопа незапослености износи 11,3% а у Војводини 7,9%. 

Као један од јако битних података је и тај да је Република Србија ове године износ од 

4.000.0000.000 динара обезбедила за финансирање промоције политике запошљавања.  

Директорка Грабић између осталог је рекла да су ту  и финансијски програми и мере за које 

НСЗ расписује јавне позиве и конкурсе: 

додатно образовање и обука (стр.пракса,приправници,стручне обуке,стицање 

практичних знања,функционално образовање запослених...) 

субвенције за запошљавање, 

јавни радови, 

мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом. 

. 

 

 

Друга тачка - Промоција програма и мера АПЗ Локалног акционог плана за запошљавање 

општине Стара Пазова за 2019. годину; 

Миленко Вучиновић,председник Локалног савета за запошљавање,након што је представио нови 

ЛАПЗ за 2019 годину за општину Стара Пазова ,кратко се осврнувши на понуђене активне мере 

запошљавања,упознао је све присутне и са Ефектима реализације ЛАПЗ 2018.године 

истакнувши одличне резултате примењених мера на запошљивост у нашој општини.  

На основу увида у базу података НСЗ која прати кретање статуса лица укључених у мере АПЗ за 

2018.годину по ЛАПЗ-у утврђени су следећи ефекти: 

1.САМОЗАПОШЉАВАЊЕ-У оквиру ове мере од укључених 9 лица, 8 је наставило бављење 

својом делатношћу по истеку уговорне обавезе. 

2.ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА 

НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА-кроз ову меру АПЗ је запослено 9 лица код 5 

послодаваца, након истека уговорне обавезе 7 лица је остало у радном односу  од чега 5 лица код 

истог послодавца, а 2 код неког другог. 

3.ПРИПРАВНИЦИ-програм финансиран средствима буџета општине Стара Пазова обухватило 

је финансирање 12 лица код 11 послодаваца.Након истека мере 9 лица је остало у радном односу. 

 
Трећа тачка  - Разно 
Свим присутним члановима привредног савета  пружена је прилика да поставе питања из 

ове актуелне области. Јавила се госпођа из фирме „Ром-Ал“доо Стара Пазова и поставила 

питање везано за ЗУП,тачније да ли се могу прибавити потребна документа за конкурсе , по 

службеној дужности а на основу закона о управном поступку. 

Одговор који је добила  од стране Мријане Грабић био је потврдан, она је рекла да је то 

нешто што је  већ имплементирано у раду.Уследило је још неколико питања уско везаних за 

рокове расписивања и ближе услове за конкурисање појединих облика правних лица.На сва 

питања су уследили и адекватни одговори од стране стручних лица. 
.   
 



 
 
 

  Седница Привредног савета општине  Стара Пазова завршена је у 13:00h. 
 

 Сви присутни чланови ће бити благовремено обавештени о наредној седници Привредног 
савета. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стара Пазова, 28.02.2019. године. 
 

 
(записничар) 


