
ПРИВРЕДНИ САВЕТ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА  

Записник – V седница Привредног савета општине Стара Пазова 

Датум: 18.11.2013. год. 

Пета седница Привредног савета је одржана 18.11.2013. год. са почетком у 11 часова. 
Присутни су били следећи чланови сталног састава савета: 

 Сузана Илић, члан 
 Војислав Ђекић, члан 
 Мирослав Јовановић, члан 
 Цвико Крунић, члан 
 Живан Радаковић, члан 

Као и начелница Одељења за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода – Дивна 
Стефановић и запослени у КЛЕР-у: Весна Савић и Ирена Кепић (проширени састав савета). 

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

1. Усвајање записника са претходне седнице Привредног савета. 
2. Најава предавања „Електронско пословање са пореском управом и подношењем 

ППП-ПД“, заказано за 20.11.2013. год. у Кући фудбала. 

3. Расправа о изменама Oдлуке о комуналним таксама. 

4. Разно. 

 
У уводном делу се присутнима обратила начелница Одељења за привреду – Сузана Илић,  
усвајањем тачака дневног реда.  Потом 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 од стране свих чланова Записник је и усвојен, уз 

предходно образложење везано за предлог господина Слободана Окулића (С&Д ТЕКСТИЛ 
д.о.о.) да Општинска управа не би требала да дозволи да се у извођењу радова 
општинских пројеката ангажују грађевинске фирме ван наше општине. Као модел 
добре праксе изнео је пример општине Инђија, где се приликом одабира извођача 
радова у оквиру јавних набавки са више поена оцењују привредници општине 
Инђијa. 
Од стране ОУ Стара Пазова су проверене ове информације и дошло се до сазнања да 
нови Закон о јавним набавкама који је ступио на снагу 1-ог априла текуће године не 
пружа могућност бодовања са више поена привредника са наше општине.  
Прилоком контактирања службеника ОУ Инђија дошло се до информација да ове 
године нису имали ниједну тендерску активност, тј. јавну набавку, стога њихов 
пример добре праксе може да се усвоји као дезинформација. 



 

Закључак:  Усвојен Записник са претходне седнице Привредног савета. 

Друга тачка – Најава предавања „Електронско пословање са пореском управом и 

подношењем ППП-ПД“, заказано за 20.11.2013. год. у Кући фудбала. 
 
Начелница Сузана Илић најавила је предавање на тему: „Електронско пословање са 

пореском управом и подношењем ППП-ПД“ и долазак директора Пореске Управе Србије, 

господина магистра Ивана Симича, које је заказано за 20.11.2013. год. (среда) у Кући 

фудбала. 

На поменуто предавање примедбу је поднео господин Цвико Крунић, истичући да је оно 

намењено искључиво књиговођама, а не привреди, као и да тема предавања обухвата само 

техничка питања која су многима позната, а не измене и допуне прописа везане за 

привреду. Као одговор на поменуту критику истакнута је могућност да се приликом 

пријаве за поменуто предавање електронским путем доставе евентуална питања за 

предаваче која не морају бити уско повезана са темом предавања. 

На предлог начелнице Сузане Илић делегирана су питања за директора ПУ Србије од 

стране Привредног савета и то: 

1. Да ли је могуће смањити лимит за улазак у обавезу плаћања ПДВ-а? 

2. Примери добре праксе сузбијања рада на црно (нелојална конкуренција). 

 

 Закључак: Дефинисана питања од стране Привредног савета за поменуто предавање. 
 
Трећа тачка – Расправа о изменама Oдлуке о комуналним таксама. 
 
Узимајући у обзир сугестије Привредног савета, Начелница Одељења за утврђивање, наплату 
и контролу јавних прихода – Дивна Стефановић представила је измену Oдлуке о комуналним 
таксама, где је акценат стављен на умањење комуналних такси за мала правна лица и 
предузетнике, смањивши исту са 55.000,00 динара на 30.000 динара.  

Закључак: Смањење комуналних такси за мала правна лица и предузетнике извршено је до 
граница дозвољених законом . 

Четврта тачка- Разно. 
 
Начелница Одељења за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода – Дивна Стефановић 
најавила је нови Закон о порезима на имовину који ступа на снагу од 2014. год. Основни 
елеменат код опорезивања биће тржишна вредност непокретности која ће се утврђивати за 
сваку зону, а укупно су према плану детаљне регулације Просторног плана читаве општине 
формиране 4 зоне. Цена по км2 за сваку врсту објекта утврђиваће се у зависности од зоне у 
којој се објекти налазе. 
 
Господин Цвико Крунић најавио је будућу активност Удружења привредника из Нове 
Пазове. Удружење ће преузимањем базе привредника и предузетника са општинског сајта 
(www.investirajteupazovu.rs) направити за своје потребе регистар радњи које активно раде 
на подручју Нове Пазове. 

http://www.investirajteupazovu.rs/


Уједно је истакао важност да се нашим привредницима обезбеди олакшица за добијање 
земљишта у новој Центарлној индустријској зони, као и да се иста не препусти само страним 
инвеститорима. 
 
Господин Мирослав Јовановић најавио је формирање Привредне занатске коморе Срема са 
седиштем у Старој Пазови. Формирање Коморе биће на добровољној основи и истој ће моћи 
да приступе сви привредници и предузетници, као и сва јавна предузећа са територије наше 
општине. 
 
Закључак: Предложено је да се формирање пореске основице по квадратном метру за 
грађевинско земљиште које није у функцији грађевинског земљишта, а које се налази у 4 
зони општине, умањи за 50%. 
 
Сви присутни чланови ће бити благовремено обавештени о наредној седници Привредног 
савета. 
 
 
 
Стара Пазова, 18.11.2013.године.                                                            _____________________________________ 

                                                                                                                                                 (записничар) 

 

 

 

 

 

 


