
ПРИВРЕДНИ САВЕТ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА  

Записник – VI седница Привредног савета општине Стара Пазова 

Датум: 01.04.2014. год. 

Шеста седница Привредног савета је одржана 01.04.2014. год. са почетком у 11 часова. 
Присутни су били следећи чланови сталног састава савета: 

 Ђорђе Радиновић, председник Привредног савета 
 Горан Савић, члан 
 Сузана Илић, члан 
 Војислав Ђекић, члан 
 Мирослав Јовановић, члан 
 Цвико Крунић, члан 
 Живан Радаковић, члан 

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

На састанку је предложен следећи дневни ред, који је и усвојен, а састоји се из следећих 
тачака: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Привредног савета. 
2. Разматрање могућности субвенционисања привредника и предузетника кроз 

програм подршке предузетништву, малим и средњим предузећима са територије 

општине Стара Пазова. 

3. Разно. 

 
У уводном делу се присутнима обратио председник општине – Ђорђе Радиновић, отворивши 
шесту седницу Привредног савета, након чега се приступило раду по тачкама. 

Прва тачка – Усвајање записника са претходне седнице Привредног савета. 
 
Свим члановима сталног састава је електронским путем прослеђен Записник са претходне 
седнице, и након детаљног прегледа Записник је једногласно усвојен. 
 

Закључак:  Усвојен Записник са претходне седнице Привредног савета. 

Друга тачка – Разматрање могућности субвенционисања привредника и предузетника 

кроз програм подршке предузетништву, малим и средњим предузећима са територије 

општине Стара Пазова. 
 
Начелница Сузана Илић, у договору са руководством општине, а по узору на искуства 
Сремске Митровице, изнела је предлог за субвенционисање привредника и предузетника 

кроз програм подршке предузетништву, малим и средњим предузећима са територије 



општине Стара Пазова. Програмом би се обезбедила бесповратна средства почетницима у 

бизнису у износу од милион динара.  
Закључак: Саставити радну верзију Јавног конкурса и пре званичне објаве проследити је 
члановима Привредног савета на разматрање због евентуалних измена самог конкурса. 
 
Трећа тачка – Разно. 
 
Помоћник председника – Горан Савић, изнео је могућност оснивања Лондонског 
универзитета на подручју општине Стара Пазова, тачније у насељу Голубинци. Поменути 
Универзитет је светски признат и ово би било њихово прво представништво у Србији. 
Планирано је да се оснује неколико смерова (ИТ, логистика, заштита животне средине, 
економија, пољопривреда...), све у зависности од потребе привредника и страних 
инвеститора који послују на нашој територији, са циљем да се усклади стручни кадар са 
потребама привреде, као и да сви који похађају факултет по завршетку студија добију посао.  
Уколико би поменути пројекат заживео, могућност похађања факултета имали би и 
студенти са територије општина Пећинци, Рума и Инђија. 
 
Господин Цвико Крунић на поменуту тему је додао да би требало средњошколске центре 
подићи на виши ниво и ускладити потребе привреде и са смеровима средњих школа. 
 
Закључак: Послати упитник привредницима са територије општине ради добијања 
информација о профилима радника који су им најпотребнији, са циљем да се на основу 
добијених повратних информација дефинишу образовни смерови на поменутом 
Универзитету. 
 
Господин Цвико Крунић представио је излагање Медијус д.о.о. у Сремској привредној 
комори, које се односи на подстицање развоја повртарства у Срему и дао предлог да би 
општина у буџету могла планирати средства за подстицање развоја повртарства. Медијус 
д.о.о. би такође издвојио средства за ту намену. 
 
Закључак: Преко месних заједница направити списак заинтересованих пољопривредника за 
развој и унапређење повртарства. По добијању истог организовати састанак са члановима 
Привредног савета и директором Медијус д.о.о. , како би се приступило реализацији 
предлога унапређења повртарства у општини Стара Пазова. 
 
Сви присутни чланови ће бити благовремено обавештени о наредној седници Привредног 
савета. 
 
 
 
Стара Пазова, 01.04.2014.године.                                                            _____________________________________ 

                                                                                                                                                 (записничар) 

 

 

 


