
ПРИВРЕДНИ САВЕТ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 
 

 
Записник – XIV седница Привредног савета општине Стара Пазова 

 

Датум: 23.08.2017. год. 

 

Четрнаеста  седница Привредног савета је одржана 23.08.2017. год. са почетком у 11 часова. 
Присутни су били следећи чланови савета: 
 

 Ђорђе Радиновић, председник 
 Сузана Илић, члан 
 Мирослав Јовановић, члан 
 Живан Радаковић, члан 

 
На састанку је предложен следећи дневни ред: 
1. Усвајање записника са претходне седнице Привредног савета. 
2. Иницијатива за формирање лабораторије за анализу земљишта. 

3. Обраћање председника општине Стара Пазова, Ђорђа Радиновића, као и 
постављање питања Председнику Општине. 
 
 
Прва тачка – Усвајање записника са претходне седнице Привредног савета. 
 

Дневни ред је једногласно усвојен. 
 
 
Друга тачка – Иницијатива за формирање лабораторије за анализу земљишта 
 
На ову тему вођена је дискусија и изложени су неки од разлога за покретање ове 
иницијативе.Дошло се до закључка да је анализа земљишта  предуслов успешне 
пољопривредне производње у повртарству,ратарству и воћарству.Биљке приносом сваке 
године изнесу из земљишта одређену врсту и количину хранљивих елемената које је 
неопходно вратити земљишту путем ђубришта.Прекомерно или недовољно уношење 
ђубрива у земљиште има за последицу повећање pH и   EC земљишта,блокирања и усвајање 
појединих макро и микро елемената од стране биљака што утиче на повећање тршкова 
производње и смањења прихода. 
На основу претходних дискусија на ред је дошла пристигла молба Удружења, упућена на 
ресорно одељење и прослеђена је ка Савету ради разматрања и решавања. 
Молба је усвојена и прослеђена надлежном одељењу за пољопривреду како би оно упутило 
предлог  Већу са циљем приступања студије израде и донело адекватан закључак. 

 
Трећа тачка – Разно 
 
Под тачком разно  постављана су актуелна питања председнику и иста су 
разматрана. 
Председник општине Стара Пазова поздравио је све присутне и захвалио се 
привредницима на великом одазиву. 



Имајући у виду да је значајан фактор развоја привреде инфраструктура, Председник 
општине у свом обраћању истакао је да су фази реализације неколико важних 
пројеката и 
то:  изградња канализационе мреже у сви насељима општине 
и повезивање колосека железнице са индустријским зонама у општини,као и 
изградња аутобуских стајалишта у индустријској зони. 
Након председниковог излагања, привредници су искористили његово присуство да 
му 
упуте питања и тако из прве руке сазнају шта је то што је актуелно, као и шта 
локална 
самоуправа планира у циљу бржег развоја и привредног раста општине Стара 
Пазова. 
 
 
 
Сви присутни чланови ће бити благовремено обавештени о наредној седници Привредног 
савета. 
 
 
 
Стара Пазова, 23.08.2017. године.            
                                                                                                                         _____________________________________ 
                                                                                                                                       (записничар) 


