ПРИВРЕДНИ САВЕТ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА
Записник – X седница Привредног савета општине Стара Пазова
Датум: 19.01.2016. год.
Десета седница Привредног савета је одржана 19.01.2016. год. са почетком у 11 часова.
Присутни су били следећи чланови савета:
Ђорђе Радиновић, председник
Горан Савић, члан
Сузана Илић, члан
Мирослав Јовановић, члан
Живан Радаковић, члан
Цвико Крунић, члан
Као и чланови проширеног састава, чији списак се налази у Прилогу број 1.

На састанку је предложен следећи дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице Привредног савета.

2. Презентација „Мере за опоравак привреде и улагања“ – Тамара Јуренић, посебни
саветник Министра привреде РС.
3. Обраћање председника општине Стара Пазова, Ђорђа Радиновића, као и
постављање питања Председнику Општине.
4. Презентација „Услуге Привредне коморе Србије“ – Божана Јакшић, координатор
Бизнис Инфо Сервиса.
5. „Презентација средњих школа у Старој Пазови – могућност сарадње“ – Лазар
Ђукић, директор Техничке школе Стара Пазова.

Прва тачка – Усвајање записника са претходне седнице Привредног савета.

Дневни ред је једногласно усвојен.
Друга тачка – Презентација „Мере за опоравак привреде и улагања“ - Тамара Јуренић,

посебни саветник Министра привреде РС.
Посебни саветник Министра привреде, Тамара Јуренић, као најкомпетентнија испред
министарства са обзиром да је директно учествовала у креирању најављених мера и
законске регулативе која су усвојена крајем 2015. године, поздравила је све присутне и
отворила састанак привредника презентацијом на тему: „Мере за опоравак привреде и
улагања“. Посебна саветница истакла је да су новим Законом о улагањима изједначени
домаћи и страни инвеститори и предузетници и да су мала предузећа окосница привреде,
стога је Министарство привреде у виду веће подршке издвојило у овој години, која је

проглашена за годину предузетништва, значајна средства за те намене кроз бројне
програме и пројекте.
Након излагања саветнице уследила је интерактивна дискусија и постављање питања од
стране привредника. Сва постављена питања на која су привредници добили одговор од
присутне саветнице нису ушла у записник изузев питања које на захтев председника
Удружења предузетника општине Стара Пазова додајемо овом записнику, а оно гласи: „Да
ли се у Министарству привреде ради на увођењу стандарда за одређивање нивоа квалитета
роба и услуга по узору на национални стандард тзв. ЈУС?“ Посебна саветница је
одговорила да Министарство привреде ради на припреми законских оквира за ову област
и да очекује резултате до јуна 2016. године.
Господин Мирослав Станисављевић (СР КИЛИ) поставио је питања која су у надлежности
Министарства финасија и Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, тако да
су организатори Привредног савета преузели његова питања и потрудиће се да му
одговоре на исте доставе у што краћем року од надлежних Министарстава.
Трећа тачка – Обраћање председника општине Стара Пазова, Ђорђа Радиновића, и

постављање питања Председнику Општине
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 петље Нова Пазова, изградња канализационе мреже у сви насељима општине
и повезивање колосека железнице са индустријским зонама у општини.
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.
Од свих учесника у дискусији посебно бисмо истакли излагање Милисава Стикића испред
Удружења привредника Нова Пазова, који је пред скупом прочитао припремљене
сугестије и напомене радне групе поменутог удружења која је учестовала у изради
Ревизије Стратегије одрживог развоја општине Стара Пазова 2010-2020. Докуменат се
налази у прилогу записника под бројем 2.
Четврта тачка – Презентација „Услуге Привредне коморе Србије“ – Божана Јакшић,
координатор Бизнис Инфо Сервиса.
Божана Јакшић, испред Привредне коморе Србије, намеравала је представити сет својих
услуга намењених привредницима који би олакшали њихово пословање и приближили им
тржишта региона, али због изненадних обавеза није могла да присуствује састанку, и уз
извињење, најављује ову тему за следеће окупљање Привредног савета.

Пета тачка – „Презентација средњих школа у Старој Пазови – могућност сарадње“ –

Лазар Ђукић, директор Техничке школе Стара Пазова.
Обезбеђивање кадрова такође је један од битних сегмената за развој привреде, у чему
велику улогу има сарадња средњих школа са предузетницима општине Стара Пазова, на шта
се у презентацији осврнуо директор Техничке школе Стара Пазова, Лазар Ђукић.
Након његовог излагања уследила су питања предузетника и интерактивна дискусија, а
закључак Удружења привредника Нова Пазова на поменуту тему можете видети у прилогу
записника број 3.
На крају састанка спроведена је анкета у којој су привредници требали да предложе теме
Привредном савету за обраду у 2016. години.

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

Стара Пазова, 19.01.2016. године.

_____________________________________
(записничар)

