
ПРИВРЕДНИ САВЕТ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Записник –  VIII седница Привредног савета општине Стара Пазова

Датум: 06.04.2022.

VIII седница Привредног савета је одржана 06.04.2022. год. са почетком у 10 часова. 
Присутни су били чланови сталног састава савета:

 Ђорђе Радиновић, председник

 Сузана Илић, члан

У уводном делу присутнима се обратила Сузана Илић начелница Одељења за привреду 
поздравивши све присутне уз речи захвалности за издвојено време и надом да ће састанак 
бити конструктиван. Председник општине Стара Пазова – Ђорђе Радиновић је, након што се 
придружио састанку, истакао да је од великог значаја данашњи састанак обзиром да је 
железнички саобраћај доживео јако велику модернизацију.

Састанку, на тему усклађивања саобраћања (реда вожње) железничког саобраћаја са 
привредом и ђацима/студентима мимо представника Општине Стара Пазова и локалне 
приведне заједнице присуствовали су и:

 Наташа Вукшић- Председништво Републике Србије;
 Иван Булајић - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
 Марко Ђукић – Србија воз;
 Немања Тошић-Инфраструктура железница Србије.

Састанак је започео кратким информацијама од значаја о самом увођењу Соко воза, о 
поласцима истог, цени дневне карте, оквирној цени месечне карте, цени месечне карте за 
ђаке/студенте и раднике која је пропороционална километражи и броју радних дана у 
месецу  као и о томе да промо период за вожњу по повољнијој цени карте важи до 30. 
О4.2022. године, о којима је говорио Иван Булајић.

Наташа Вукшић је истакла колики је искорак направљен изградњом брзе пруге као и даље 
модернизације исте. Речи је било и о томе који су оквирни датуми завршетка радова на 
надвожњаку, истакавши да је јако битно да заједно дамо све релеватне податке који би 
допринели доношењу што квалитетнијем плану у креирању распореда вожње возом како би 
се што ефективније одговориле на потребе грађана. Такође, било је речи и о мобилној 
апликацији „Србија воз“ где се могу видети сви поласци и преко које се може купити карта 
„оn line“.

Представници локалне привредне заједнице, тачније руководиоци фирми „Пут 
инжињеринг“, „Дрина“ „Стиком“ и госпођа Зорка Тривуновић, представницима ресора 
инфраструктуре и железнице дали су значајне информације о сменском раду у оквиру својих 
компанија као и изнели позитивне сугестије за синхронизацију железничког саобраћаја и 
увођења локалног/ јавног превоза о ком ће више речи бити на наредним састанцима.



За наредни састанак је договорено да представници средњих школа са територије општине 
Стара Пазова изнесу статистичке податке ђака путника као и да локална самоуправа узме у 
разматрање могућност регресирања трошкова железничког саобраћаја ђака путника.
Састанак је предвиђен у просторијама зграде Општине, у термину који ће бити договорен са 
директорима школа и представницима Србија воза.
Након одржаног састанка и са представницима средњих школа идеја је да се усклади 
распоред кретања возова и дефинисање накнаде за месечну карту, како за путнике-раднике 
тако и за ђаке.

Стара Пазова, 06.04.2022године.                                                            _____________________________________

                                                                                                                                                 (записничар)


