
ПРИВРЕДНИ САВЕТ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 

Записник – IX седница Привредног савета општине Стара Пазова 

Датум: 08.04.2015. год. 

Девета седница Привредног савета је одржана 08.04.2015. год. са почетком у 11 часова. 

Присутни су били следећи чланови савета: 

� Горан Савић, члан 

� Сузана Илић, члан 

� Војислав Ђекић, члан 

� Мирослав Јовановић, члан 

� Живан Радаковић, члан 

� Јово Бијелић, члан проширеног састава савета 

� Милисав Стикић, члан проширеног састава савета 

Као и запослени у КЛЕР-у: Марина Савић и Ирена Кепић (проширени састав савета). 

На састанку је предложен следећи дневни ред са допуном прве тачке која се односи на 

усвајање записника са предходне седнице савета. Дневни ред је једногласно усвојен и састоји 

се из следећих тачака: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Привредног савета. 

2. Учешће Привредног савета на пројекту „Ревизија Стратегије одрживог развоја 
општине Стара Пазова 2010-2020“. 

3. Подршка примени Закона о споразумном финансијском реструктуирању 
привредних друштава - ПКС 

4. Разно. 
 

У уводном делу се присутнима обратио помоћник председника општине – Горан Савић, 

отворивши девету седницу Привредног савета, након чега се приступило раду по тачкама. 

Прва тачка – Усвајање записника са претходне седнице Привредног савета. 

 

Свим присутнима на састанку је дат Записник са претходне седнице и након детаљног 

прегледа исти је једногласно усвојен. 

 

Закључак:  Усвојен Записник са претходне седнице Привредног савета. 

 

Друга тачка – Учешће Привредног савета на пројекту „ Ревизија Стратегије одрживог 
развоја општине Стара Пазова 2010-2020“. 
 

Шеф Канцеларије за локално економски развој, Марина Савић, укратко је предстaвила 

тренутно актуелни пројекат општине „ Ревизија Стратегије одрживог развоја општине 
Стара Пазова 2010-2020“. Веома је значајно укључивање пословне заједнице у израду 
ревидиране Стратегије, стога је донешен предлог да се у оквиру удружења дефинише по 



пет приоритета развоја привреде, како би се исти ускладили са локалним стратешким 
документима (хоризонтално усклађивање) и међународним, регионалним и националним 
стратешким документима (вертикално усклађивање). 
 

Закључак: Послати Проширеном саставу Привредног савета документ о Приоритетима 

вишег реда, како би се детаљније упознали са међународним, регионалним и националним 
приоритетима од значаја за област привреде. 

Крајем априла одржати састанак са проширеним саставом Привредног савета, а до тад 

дефинисати приоритете привредног развоја општине на нивоу удружења. 
 

Трећа тачка – Подршка примени Закона о споразумном финансијском реструктуирању 
привредних друштава, ПКС. 
 

Начелница одељења за привреду, Сузана Илић, представила је активност ПКС на локалном 

нивоу, која се односи на Подршку примене Закона о споразумном финансијском 

реструктуирању привредних друштава и предложила да се презентација на поменуту тему 

одржи у оквиру следећег састанка Привредног савета у прошираном саставу. 

 

Закључак: Једна од тема следећег састанка Привредног савета у проширеном саставу биће и 

презентација на тему примене Закона о споразумном финансијском реструктуирању 

привредних друштава коју ће одржати испред ПКС, Наташа Кецман, директор Центра за 

услуге и посредовање.  

 

Четврта тачка –Разно. 
 

Јово Бијелић је предложио увођење autoresponder-a који заправо предстваља e-mail сервер 

којим би се из једног центра истовремено комуницирало са свим члановима пословне 

заједнице општине путем е- mail адреса.   

 

Закључак: Набавити бесплатан e-mail сервер (до 2.000 e-mail адреса) којим ће управљати 

одељење за привреду општине Стара Пазова. 

 

Мирослав Јовановић је указао на потребу проширења одељења Сремске привредне коморе у 

Старој Пазови са најмање 3 запослена нагласивши да општина Стара Пазова са својим 

учешћем у чланству СПК достиже око 30% од укупног броја привредних друштава Сремског 

округа. Уједно је и највио да ће до краја априла бити завршен нов нацрт Закона о коморама, 

којим ће бити дефинисана обавезна чланарима и чланство од стране пословне заједнице. 

 

Начелница одељења за привреду, Сузана Илић, указала је на могућност електронског 

попуњавања формулара за издавање пословног простора на сајту www.investirajteupazovu.rs 

Линк ка поменутом формулару биће прослеђен путем електронске поште свим члановима 

проширеног састава Привредног савета, ради попуњавања истог уколико чланови 

располажу прословним простором за издавање или продају.  

 

Сви присутни чланови ће бити благовремено обавештени о наредној седници Привредног 

савета. 

 

Стара Пазова, 08.04.2015. године.                                                            _____________________________________ 

                                                                                                                                                     (записничар) 


