
           Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
            ГРАД СОМБОР 
  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ 
 Број: 02-304/2015-IХ 
 Дана: 28.04.2016. године 
              С о м б о р  

 
 

З А П И С Н И К 
 
 Са 3. седнице Привредног савета Града Сомбора, која је одржана у четвртак 
28.04.2016. године у Колегијуму зграде Жупаније, са почетком у 10,00 часова.  
 
ПРИСУТНИ:  

1. Димитар Павлевски, „Сомболед“ д.о.о, директор, председник Савета, 
2. Михаел Плац, шеф Одсека за локални економски развој, заменик председника, 
3. Милан Ракас, помоћник градоначелника за економски развој, члан, 
4. Мирослав Ковачић, члан Градског већа за комуналну делатност, члан, 
5. Иван Камерер, шеф Одсека за планирање и статистику, члан, 
6. Љубица Прокин, директор финансија, „Фиорано“ д.о.о, члан.  

 
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Јована Грујић, записничар. 
 
 Седницом Привредног савета руководи Димитар Павлевски, председник Савета. 
 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 
1. Усвајање записника са 2. конститутивне седнице Привредног савета  
2. Разматрање Стратегије одрживог развоја Града Сомбора 2014-2020 
3. Могућност интензивније сарадње са Регионалном развојеном агенцијом  „Бачка“ и 

ВИП Фондом 
4. Позивање на неки од наредних састанак Савета представника предузећа која се 

налазе у процесу приватизације / УППР-а 
5. Упитник / анкетни листић намењен привредном сектору 
6. Представљање најзначајнијих одредаба Закона о улагањима, 2015. 
7. Упознавање са статистичким подацима везаним за незапосленост на територији 

Града Сомбора у последње две године  
 
Тачка 1 
Усвајање записника са 1. конститутивне седнице Привредног савета 
Уводно излагање одржао је председник Савета, Димитар Павлевски. У дискусији су 

учествовали сви присутни.  
Закључак: Записник са 2. седнице Привредног савета, а тако и предложени дневни ред 

текуће седнице, усвојени су једногласно, без примедаба. 
 
Тачка 2.  
Разматрање Стратегије одрживог развоја Града Сомбора 2014-2020 



Председник Савета је изнео да се између седница упознао са садржином Стратегије 

развоја Града и њеним акционим плановима. Исто тако и остали присутни. Михаел 

Плац, шеф Одсека за ЛЕР је истакао да је непосредно пред одржавање седнице 

примљен прелиминарни евалуациони извештај сертификационог тима сачињен на 

основу евлалуационе посете представника НАЛЕД-а Граду Сомбору, 9. и 10. фебруара 

2016.  Предложено је да се извештај проследи свим члановима, како би се у наредном 

периоду приступило формулацији предлога и мера које су услов за стицање 

сертификата повољног окружења на регионалном нивоу. У дискусији су учествовали 

сви присутни. 
Закључак: 
Извештај проследити свим члановима Привредног савета како би се на идућој седници 

могле размотрити примедбе и недостаци из Извештаја, те формулисти конкретни 

предлози у смислу унапређења  и стандардизације рада Градске управе и других органа 
Града.  
 
Тачка 3. 
Могућност интензивније сарадње са Регионалном развојеном агенцијом  „Бачка“ 

и ВИП Фондом 
У вези са сарадњом са ВИП Фондом, и РРА „Бачка“ Михаел Плац је изнео да је 

комуникација задовољавајућа, те да Регионална агенција редовно шаље обавештења о 

актуелним конкурсима, а нека од њих се објављјују на сајту Града.  
Закључак:  
Сарадња са наведеним институцијама је на задовољавајућем нивоу 
 
Тачка 4.  
Димитар Павлевски, указао је на компаративну предност некадашњих сомборских 

гиганата, као што је Фабрика акумулатора Сомбор, а за коју постоје индиције да ће 

бити приватизована у скоријем периоду. Дуга традиција и квалитет металске 

индустрије у Сомбору, јесте реалан основ за активнији приступ оживљавању овог 

сектора, и створању повољних услова за привлачење инвестиција у истом.  
Мирослав Ковачић предложио је да се позову представници субјеката приватизације, 

како би се ступило у дијалог, те конкретно исказала заинтересованост Града за 

поступак реорганизације ових предузећа (Борели, Севертранс, Алекса Шантић, 

Застава). Ова стога како би се стекао објективан увид у статус и пословање ових 

субјеката. У дискусији су учествовали сви присутни. Отворено је и питање Луке 

Бездан, те је предложено да се ступи у контакт са свим заинтересованим странама: 

Дирекција за изградњу Града Сомбора, ресорна одељења Градске управе (комунални 

послови, пореска администрација, имовинско-правни односи..), привредно друштво Yu-
агент доо. Циљ је да се испита могућност покретања инвестиционог програма „Лука 

Бездан“, с обзиром да се ради о стратешком инфраструктурном приоритету Града. 
Закључак: 
На наредни састанак позвати релевантне представнике Одељења за комуналне послове, 
ЈП „Урбанизам“ и ЈП „Дирекције“, Yu-агент доо, поводом могућности покретања 

инвестиционог програма Луке Бездан.  
 
Тачка 5.  
У вези са припремом упитника / анкетног листића који би био намењен привредном 

сектору, истакнуто је да је сајт Града у фази редизајнирања, односно замене новим. У 

том смислу, идеја је да се постави банер „Привредног савета Града Сомбора“ на којем 

ће се наћи и одговарајући упитник / анкетни листић и рубрика са могућношћу 



упућивања питања на која ће бити одговорено у предвиђеном року. У дискусији су 

учествовали сви присутни. 
Закључак: Осмислити идеје и део сајта намењен привреди и инвестирању у Граду 

Сомбору, те  их предочити на идућем састанку.  
 
Тачка 6.  
Јована Грујић, сарадник у Одсеку за ЛЕР, презентовала је најзначајније одредбе Закона 

о улагањима из 2015. године, које се тичу нових надлежности локалне самоуправе, тј. 

јединице за економски развој и подршку улагањима, третман улагача, делокруг 

новоосноване Развојне агенције Србије. У дискусији су учествовали сви присутни. 
Закључак: Најважније одредбе Закона и пратеће Уредбе представљене су члановима 

Привредног савета, а њихова имплементација ће се пратити у предстојећем периоду 
 
Тачка 7. 
7. Упознавање са статистичким подацима везаним за незапосленост на територији 

Града Сомбора, односно Западно-бачког округа у последње две године  
 
Иван Камерер, шеф Одсека за план и статистику је присутнима презентовао 

статистичке податке везане за незапосленост и њену структуру и кретање у протекле 

две године. У дискусији су учествовали сви присутни. 
Закључак: 
Чланови Привредног Савета упознати су са статистичким подацима везаним за 

незапослена лица 
 
Седница је завршена у 11,30 часова.  
 
 
          ПРЕДСЕДНИК САВЕТА, 
           Димитар Павлевски с.р.          
 
Записничар: 
Јована Грујић, Одсек за ЛЕР  


