
 

 

П Р И В Р Е Д Н И С А В Е Т О П Ш Т И Н Е С Т А Р А П А З О В А 

 

 
Записник – I седница Привредног савета општине Стара Пазова 

 

Датум: 31.01.2019. год. 
 
 Прва седница новог сазива Привредног савета је одржана 31.01.2019. год. са почетком у 11 

часова у Спортском центру ФСС-а , Националној кући фудбала у Старој Пазови.  Присутни су били 

следећи чланови 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. 
 

 
 

На састанку је предложен следећи дневни ред: 
 

1. Разматрање одлуке о буџету за Општину Стара Пазова за 2019. годину  - Председник 

oпштине Стара Пазова Ђорђе Радиновић и одељење за финансије, 
2. Разматрање измена Закона о пореза за имовину ( сл. Гласник РС број 95-2018) - Промена о 

опорезивању неизграђеног грађевинског земљишта - Дивна Стефановић, начелник одељења за јавне 

приходе, 
3. Примена Закона о инспекцијском надзору ( сл. Гласник РС број 36/15,44/18 и 95/18) - 

Саведодавни надзор - Зорица Јанчић, начелник одељења за инспекцијске послове и комуналне 

делатности, 
4. Разматрање предлога Одлуке о изради Стратегије одрживог развоја Општине Стара Пазова 

за период 2021-2031 године - Марина Савић, Помоћник председника Општине за економски развој и 

стратешки маркетинг, 
5. Презентација Јавног позива РАС-а „Програм интернационализације МСП у 2019. години“ - 

Тања Мијајловић РРА Срем, 
6. Разно 
 

 
 

 На самом почетку помоћник председника за економски развој и стратешки маркетинг, 
Марина Савић, је поздравила све присутне и захвалила се на великом одзиву. 
 

 

 

Прва тачка - Разматрање одлуке о буџету за Општину Стара Пазова за 2019. годину  - 

Председник Општине Стара Пазова Ђорђе Радиновић и одељење за финансије. 



 

 Председник oпштине Стара Пазова, Ђорђе Радиновић је, такође поздравио све 

присутне и захвалио се на времену издвојеном за састанак. Излагање је почео осврћући се 

на развој општине Стара Пазова, потенцијале и искоришћеност истих планиране Буџетом 

Општине за 2019.годину, говорио је о инвестицијама од којих ће неке бити реализоване 

путем Јавног приватног партнерства као што су реконструкција путних праваца 

Крњешевци-Стара Пазова, Војка- Стари Бановци, Сурдук-Нови Бановци, као и Нова Пазова 

-Бусије којом ће се повезати сви локални путни правци Општине. Такође поменуто је да ће 

се извршити реконструкција аутобуских стајалишта и раскрсница као и изградња пешачко-

бициклистичких стаза на територији општине Стара Пазова. Инвестиције које је 

Председник Радиновић споменуо у свом излагању су и изградња Канализационе мреже, 

изградња пречистача вода као и корекција цена прикључака истог за сва правна лица. 

Такође је наведено да је у току конкурс за измену Јавне расвете у ЛЕД расвету, као и 

постављање нове, у свим индустријским зонама на територији Општине. Затим, неке од 

будућих инвестиција као што су изградња школске спортске хале у Новој Пазови и Старим 

Бановцима које ће бити финансиране од стране АП Фонда за капитална улагања, два парка  

у Новој Пазови и Новим Бановцима, реконструкција ОШ „Слободан Савковић“ - Стари 

Бановци и ОШ“ Вера Мишчевић“ - Белегиш. Канцеларија за управљање Јавним улагањима 

финансираће реконструкцију Дома Здравља у Старој и Новој Пазови.  
 

 Након презентације Буџета за 2019. годину Председника општине Стара Пазова 

Ђорђа Радиновића сви присутни су имали прилику да поставе питања. Први од њих јавио 

се Директор компаније „Милшпед“ Гроуп интресујући се за проширење раскрснице 

индустријске зоне Крњешевци, затим представник комапније „Sticom - STC“, Милисав 

Стикић постављајући питање које се односило на изградњу брзе пруге као и привредник 

Васа Јовановић из агенције „Аbsolut documents VS“ кога је интересовало када ће се 

започети реконструкција регионалног пута у правцу Старих Бановаца. На сва питања су 

уследили и одговори.    
 Поред Председника Општине свим присутнима на располагању је била и начелница 

за финансије, Соња Мијовић за сва питања везана за Буџет општине Стара Пазова за 2019 

годину. 
 

Друга тачка - Разматрање измена Закона о пореза за имовину ( сл. Гласник РС број 95-2018) - 

Промена о опорезивању неизграђеног грађевинског земљишта - Дивна Стефановић, начелник 

одељења за јавне приходе 
 

 Начелница одељења за Јавне приходе Дивна Стефановић привреднике је информисала о 

промени начина опорезивања неизграђеног грађевинског земљишта - Закона о порезу на имовину ( 

Сл.Гласник РС број 95/2018).  Истакнуто је да ће се земљиште које се налази у грађевинском 

подручју а користи као пољопривредно опорезивати искључиво као пољопривредно земљиште. 

Бошко Станисављевић, саветник у компанији “ Југохем“ д.о.о  поставио је питање да ли је законом 

дефинисано раздвајање опорезивања када је у питању рентирање и коришћење земљишта за своје 

потребе. Такође Мирослав Фабри испред Општинског удружења пољопривредника из Старе 

Пазове поставио је питање да ли је потребан лични долазак како би се се горе наведено 

опорезивање успоставило. 
 
 

Трећа тачка  - Примена Закона о инспекцијском надзору ( сл. Гласник РС број 36/15,44/18 и 95/18) - 

Саведодавни надзор - Зорица Јанчић, начелник одељења за инспекцијске послове и комуналне 

делатности 
 
 Уследило је излагање начелнице одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности 
Зорице Јанчић које се односило на примену закона о инспекцијском и саветодавном надзору. Такође 
је наведено да је за потребе пошумљавања коридора свих путних праваца на територији Општине 
Министарства заштите животне средине одобрило средстава а почетак реализације истог се очекује 
у наредном периоду. Начелница је пред присутнима одржала презентацију о инспекцијском надзору , 
саветодавном инцпекцијском надзору као и контролним  листама  за процену ризика.   
 



 
 
Четврта тачка - Разматрање предлога Одлуке о изради Стратегије одрживог развоја Општине 

Стара Пазова за период 2021-2031 године - Марина Савић, Помоћник председника Општине за 

економски развој и стратешки маркетинг 
 
 Помоћник председника Марина Савић упознала је присутне са једним од најважнијих 

докумената - Стратегијом одрживог развоја који садржи главне одреднице развојних активности 

општине Стара Пазова за наредну деценију, тачније за период 2021-2031 година. Концепт развоја 

Стратегије одрживог развоја заснован је на вишеструким циљевима који ће допринети унапређењу 

постојећих потенцијала, који ће иницирати отварање нових радних места, смањење стопе 

незапослености, нове инвестиције као и интеракцију са другим општинама.  Једна од пет области 

исте јесте економија која је свакако кључна за све присутне.   
 
 
 
Пета тачка - Презентација Јавног позива РАС-а „Програм интернационализације МСП у 2019. 

години“ - Тања Мијајловић РРА Срем 
 
 Испред Регионалне Развојне агенције Срема говорила је Тања Мијајловић која је 

представила програм интернационализације малих и средњих предузећа у 2019. години. Поред 

освајања нових тржишта и повећања присуства на постојећим тржиштима, циљ ове активности је 

брендирање Србије као повољне инвестиционе пословне дестинације, успостављање привредних 

веза са иностранством као и интеграција домаћих привредних друштава у међународне пословне 

токове. Осим малих и средњих привредних друштава овим програмом су такође обухваћена и велика 

привредна друштва. Програм обухвата изласке на сајмове, закуп пословног простора, дизајнирање 

штандова, све промотивне активности као и израду сајамских брошура. 
 

 

  Седница Привредног савета општине  Стара Пазова завршена је у 12:30h. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стара Пазова, 31.01.2019. године. 
 

 
(записничар) 


