
           Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
            ГРАД СОМБОР 
  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ 
 Број: 02-304/2015-IХ 
 Дана: 19.07.2016. године 
              С о м б о р  

 
 

З А П И С Н И К 
 
 Са 4. седнице Привредног савета Града Сомбора, која је одржана у четвртак 
09.07.2016. године у Колегијуму зграде Жупаније, са почетком у 13,00 часова.  
 
ПРИСУТНИ:  
 

1. Димитар Павлевски, „Сомболед“ д.о.о, директор, председник Савета, 
2. Михаел Плац, шеф Одсека за локални економски развој, заменик председника, 
3. Душанка Голубовић, градоначелник Града Сомбора, члан, 
4. Панто Петровић, АМК „Магнет“, директор, члан, 
5. Сава Дојић, члан Градског већа за финансије и привреду, члан, 
6. Иван Камерер, шеф Одсека за планирање и статистику, члан, 
7. Љубица Прокин, директор финансија, „Фиорано“ д.о.о, члан, 
8. Александар Лалић, директор „Агриком“ д.о.о, члан. 

 
ОДСУТНИ: Мирослав Ковачић, члан Градског већа за комуналну област и инвестиције 
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 3. седнице Привредног савета  
2. Упознавање са новим Решењем о именовању Привредног савета  
3. Сажетак досадашњег рада Привредног савета и предлози будућих активности 
 
Тачка 1. 
 
Усвајање записника са 1. конститутивне седнице Привредног савета 
Уводно излагање одржао је председник Савета, Димитар Павлевски.  
Закључак: Записник са 3. седнице Привредног савета, а тако и предложени дневни 

ред текуће седнице, усвојени су једногласно, без примедаба. 
 
 
Тачка 2.  
 
Упознавање са новим Решењем о именовању Привредног савета  
 
Градско веће Града Сомбора донело ново Решење о именовању чланова Привредног 

савета којим је градоначелница Сомбора, Душанка Голубовић, укључена је у чланство 

Савета. Председник Савета, Димитар Павлевски, изразио је градоначелници 

добродошлицу, испред Привредног савета. Уследило је кратко представљање чланова и 



њихови утисци о досадашњем раду савета.  Град Сомбор је у процесу Регионалне 

сертификације града са повољним пословним окружењем, тако да је и формалним 

укључењем градоначелника у чланство Савета, имплементирана препорука из 

Прелиминарног евалуационог извештаја НАЛЕД-ове комисије. Представљајући се, а у 

светлу своје улоге у раду Савета, градоначелница је изнела лично и професионално 

задовољство због чланства у истом, те нагласила важност сарадње јавног и приватног 

сектора за развој локалне привреде. Градоначелница је истакла потребу да се 

заједничким напорима створи и одржи повољан пословни амбијент који ће бити основа 
како за привлачење нових инвестиција, тако и за подршку постојећих. Због тога је 

битан сваки сигнал који долази из привреде. У излагању су учествовали сви чланови. 
Закључак: Чланови Привредног савета су примили информацију о укључењу 

градоначелнице у састав чланства и упознати су са садржином Решења о именовању 

Привредног савета бр. 02-263/2016-III од 14.07.2016. 
 
Тачка 3.  
Сажетак досадашњег рада Привредног савета и предлози будућих активности 
 
Димитар Павлевски је рекао да је услед сезоне годишњих одмора рад Савета мало 

успорен, али је свакако добро што се периодичним састанцима ипак одржава 

континуитет. Фокус активности Градске власти требао би се сконцентрисати око 

уређења и опремање Индустријске зоне, чиме би се олакшало пословање постојећих 

привредних субјеката и створили услови за даље привлачење инвеститора, те уопштено 

побољшала радна атмосфера. Михаел Плац истакао је да су од установа и предузећа 

прикупљени тромесечни извештаји о реализацији Стратегије развоја који ће бити 

предочени члановима Савета. Потом је постављено питање висине накнаде за заштиту 

и унапређивање животне средине, чији је нагли скок у 2015. години изазвао негодовање 

на страни привреде.  Љубица Прокин и Димитар Павлевски, предочили су да је нагли и 

ненајављени пораст накнаде произвео негативну реакцију, нарочито већих привредних 

субјеката који су се суочили са знатно увећаном обавезом, у погледу тзв. еколошке 

таксе. Примедба је упућена и на изостанак повратне реакције градских органа, а у вези 

са поднетим дописима од стране Фиорана. Сава Дојић је образложио да је накнада 

постављена на средњи ниво у оквиру Одлуком предвиђеног распона, а да у погледу 

осталих накнада локалног карактера није било пораста од 2013. године.  Предложено је 

да се одлука о висини односне накнаде размотри у светлу могућности њеног 

евентуалног смањења.  
Закључак: 
Извештај о реализацији Стратегије проследити електронским путем свим члановима 

Привредног савета како би се на идућој седници могле размотрити примедбе и 

предлози.  
Предлог за измену накнаде за заштиту и унапређивање животне средине биће 

размотрен од стране надлежних градских органа и служби, о чему ће бити поднет 

извештај на наредној седници Привредног савета.  
 
Седница је завршена у 14,30 часова.  
 
 
          ПРЕДСЕДНИК САВЕТА, 
           Димитар Павлевски с.р.          
 
Записничар: 
Јована Грујић, Одсек за ЛЕР  


