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ЗАПИСНИК
са Десете седнице Привредног савета Града Пожаревца одржане дана 17.
децембра 2018. године, у сали број 107 Скупштине Града Пожаревца, са
почетком у 12,00 часова.
Седницу је отворио и њоме је председавао Саша Филиповић, председник
Привредног савета Града Пожаревца.
Записник је водила Соња Траиловић, саветница у Одељењу за локално
економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине.
На почетку седнице, председавајући је на основу службене евиденције
утврдио да седници присуствује 9 чланова/чланица од укупно 14, односно да је
присутно више од половине од укупног броја чланова /чланица Привредног савета
Града Пожаревца, те да постоје услови за рад и пуноважно одлучивање у складу са
одредбама Пословника о раду Привредног савета Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 5/17).
Седници су присуствовали Саша Филиповић, председник Привредног савета
Града Пожаревца и следећи чланови Привредног савета Града Пожаревца: Митар
Караџић, Горан Кузмановић, Марко Савић, Саша Дедеић, Душан Костић, Зоран
Вучковић , Марко Милојевић и др Бошко Тадићи .
Седници из оправданих разлога седници нису присуствовали Бане Спасовић,
заменик Председника привредног савета Града Пожаревца, као Александар
Симоновић, Ивана Перишић и Владан Марјановић, члан Привредног савета Града
Пожаревца, док члан Привредног савета Града Пожаревца Ненад Милановић, није
оправдао разлог свог неприсуствовања седници.
Седници су такође присуствовала Зорица Марковић, представник Одељења за
буџет и финансије, Иван Манојловић, руководилац Одељења за урбанизам и
грађевинске послове и Будимир Милорадовић, представник Одељења за комуналне
делатности и енергетику.
За Десету седницу Привредног савета Града Пожаревца председник
Привредног савета Града Пожаревца, Саша Филиповић, је предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање Записника са Девете седнице Привредног савета Града Пожаревца,
одржане дана 19.10. 2018. године.
2. Упознавање Привредног савета Града Пожаревца са информацијом у вези
ПГР-а 2.

3. Упознавање Привредног савета Града Пожаревца са Одлуком Надзорног
одбора ЈКП“Комуналне службе“ Пожаревац број 01-60001/3 од 29.11.2018.
године.
4. Упознавање Привредног савета Града Пожаревца са Одлуком Надзорног
одбора ЈКП“Водовод и канализација“ Пожаревац број 01-764711/3 од
01.12.2018. године
5. Упознавање Привредног савета Града Пожаревца са предлогом Одлуке о
накнадама за коришћење јавних површина.
6. Упознавање Привредног савета Града Пожаревца са предлогом Одлуке о
локалним административним таксама.
7. Упознавање Привредног савета Града Пожаревца са предлогом Одлуке о
боравишној такси.
8. Упознавање Привредног савета Града Пожаревца са предлогом Одлуке о
комуналним таксама.
9. Разно.
Како није било предлога за измену и допуну предложеног дневног реда,
председавајући је позвао чланове Привредног савета Града Пожаревца да се изјасне о
предложеном дневном реду.
Привредни савет Града Пожаревца је једногласно усвојио предложен дневни
ред Десете седнице Привредног савета Града Пожаревца.
РАД ПО ДНЕВНОМ РЕДУ.
1. Тачка: Усвајање Записника са Девете седнице Привредног савета Града
Пожаревца, одржане дана 19.10. 2018. године.
Привредни савет Града Пожаревца је једногласно усвојио Записник са Девете
седнице Привредног савета Града Пожаревца, одржане дана 19.10. 2018. године
2. Тачка: Упознавање Привредног савета Града Пожаревца са
информацијом у вези ПГР-а 2.
.
Известилац по овој тачки дневног реда био је Иван Манојловић, руководилац
Одељења за урбанизам и грађевинске послове. Нагласио је да је на седници
Скупштине града која је одржана дана 7.12.2018. године донет План Генералне
регулације (ПГР)- 2. који је ступио на снагу 15.12.2018. године. Навео је да наведени
план обухвата целину која се простире са источне стране од Хиподрома, бивше
Брежанске пруге, до обилазнице, са западне стране је обилазница са својим
заштитним појасом, са јужне стране је индустријска зона и улица Ђуре Ђаковића, са
обилазницом и делом београдског пута. Истакао је да је да се доношењем овог плана
ствара плански основ за изградњу првенствено трафо станице која се налази у
оквиру Хиподрома, а која би требала да обезбеди несметано и стабилно снабдевање
електричном енергијом целог града, што је и општа идеја зашто је он први усвојен
од осталих 5, који ће бити усвојити у наредној години. Констатовао је да се мало
каснило са доношењем овог плана јер се паралелно радио и пројекат за далековод.
Такође је рекао да овај план ствара плански основ за развој индустријске зоне,
бивше Шећеране, затим уређење дела око Хиподрома са пратећим садржајима, што
ће свеукупно дати једну нову димензију, а биће олакшано издавање грађевинских
дозвола и створена могућност за нова улагања и инвестиције у Граду.

Привредни савет Града Пожаревца је упознат са Информацијом у вези са
информацијом у вези ПГР-а 2.
3. Тачка: Упознавање Привредног савета Града Пожаревца са Одлуком
Надзорног одбора ЈКП“Комуналне службе“ Пожаревац број 01-60001/3 од
29.11.2018. године.
Известилац по овој тачки је био Будимир Милорадовић, представник Одељења
за комуналне делатности и енергетику, који је навео да ово јавно предузеће није
мењало цене од 01.1.2017. године, те да је узет у обзир раст цена енергената која
су потребна за функционисање предузећа, као и раст трошкова живота раст који
износи 2,4%.
Саша Филиповић, је навео да сматра да ово повећање није требало да се деси
у тренутку када знамо каква је ситуација у привреди и код грађана. Изнео је
мишљење да ће се новим повећањима и наметима све више привредника затворити
своје локале. Констатовао је да привреда не прати раст цена на мало, инфлацију и
остало, а да ће се све ово одмах одразити на број запослених, јер привредници са
порастом такси и намета одмах отпусте неког радника. Закључио је да јавна
предузећа добијају озбиљна средства из буџета, да уједно прате и раст цена , а да има
утисак да се о привреди и привредницима не водио уопште брига.
Зоран Вучковић је навео да не види везу између повећања цена услуга
комуналног предузећа са повећањем цене горива. Констатовао је да је Град издвојио
142 милиона динара за обнову возног парка ЈКП, да такве аутомобиле немају ни
највећи предузетници, те да су та средства могла да се искористе и за неку другу
намену. Такође је навео да је он и раније, пре 7. јула и Вашара, дискутовао и обавести
присутне као се врши наплата таксе и пијачнине, о томе како се понашају запослени
у комуналном предузећу. Подсетио је да је и раније дискутовао о томе како радници
зоохигијене хватају псе и мачке луталице и да је очекивао да буде позвана од неког
да оправда своје тврдње. Надаље је подсетио да је Привредни савет на некој од
претходних седница дао предлог да привредници не плаћају цену изношење смећа по
квадратури, те да Привреди савет само предлаже а да нико не разматра предлоге
Привредног савета нити даје било какво образложење зашто предлог није
прихваћен. Такође је поставио питање да ли акта Привредног савета уопште долазе
до Градоначелник и Градског већа, те је закључио да је недопустиво такво
понашање, када се ни један предлог Привредног савета није узео у обзир.
Др Бошко Тадић, је између осталог рекао да све те дажбине које намеће
држава делују дестимулативно на процесе, пре свега иновације предузетника тако и
на социјалну сигурност свих грађана, као и оних слојева становника који су отишли у
Европу. Констатовао је да је усклађивање пензија такође није урађено у складу са
растом цена , те да зна да грађани живе на рупу егзистенције, а пензионери
поготово. Закључио је да су трошкови живота изузетно велики, те да било какво
повећање трошкова битно утиче на стандард како грађана тако и пословање
привреде. Закључио је да локална заједница мора више да се бави анализом стања у
привреди. Такође се сложио са излагањем предлогом претходника у дискусији.
Такође је нагласио да град треба да води рачуна и о томе у којим зона града , треба
да буде заступљена тј. да се обавља која делатности, како би се водило рачуна и о
конкуренцији. Констатовао је да Привредни савет служи да изнете своје мишљење, а
да то мишљење нико не чује и о њему не расправља Такође је констатовао да Градско
веће треба да разговара о предлозима и иницијативама Привредно савета који
служе као нека смерница за рад и однос према привреди. Нагласио је да је приликом
упознавања Привредног савета са буџетом за 2018 .годину, предложио да се издвоје
средства за спровођење конкурсе за сређивање фасада зграда које могу да угрозе

безбедност грађана, а да ни тада ни у буџету за 2019. годину нису предвиђена
средства за то.
Саша Филиповић је одговорио да све сва aкта и записници са седница
Привредног савета достављају Начелнику Градске управе, Градоначелнику и
Градском већу, те је подсетио да је Привредни савет на претходним седницама дао
низ иницијатива , по којим није добијен одговор да ли се оне прихватају или не.
Нагласио је да се поставља се питање шта је сврха постојања Привредног савета.
Привредни савет је упознат са са Одлуком Надзорног одбора ЈКП“Комуналне
службе“ Пожаревац број 01-60001/3 од 29.11.2018. године
4. Тачка: Упознавање Привредног савета Града Пожаревца са Одлуком
Надзорног одбора ЈКП“Водовод и канализација“ Пожаревац број 01764711/3 од 01.12.2018. године.
Известилац по овој тачки је био Будимир Милорадовић, представник Одељења
за комуналне делатности и енергетику, који је навео да је и овде иста ситуација као
и код претходне тачке дневног реда и да се цене услуга овог јавног предузећа нису
повећавале од
1.1.2017. године, те да се такође позивају на повећање раста
трошкова живота за 2,4%.
Привредни савет Града Пожаревца је упознат са Одлуком Надзорног одбора
ЈКП“Водовод и канализација“ Пожаревац број 01-764711/3 од 01.12.2018. године.
5. Тачка: Упознавање Привредног савета Града Пожаревца са предлогом
Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина
Уводно излагање је поднела Зорица Марковић, представник Одељења за
буџет и финансије, која је истакла да су ове одлуке урађене у складу а новим Законом
о коришћењу јавних добара, који даје комплетну процедуру начина и утврђивања
висине накнаде, чији је приход и др, накнаде за коришћење јавних добара. Навела је
да тај закон тангира и део досадашњих комуналних такси који су били искључиви
приход јединица локалне самоуправе. Истакла је да је у том смислу измењена одлука
о локалним комуналним таксама и урађена је нова Одлука о коришћењу јавних
површина, којом су уместо 7 комуналних такси уведене 3 накнаде за коришћење
јавних површина. Такође је навела да је Законом о коришћењу јавних добара
приписао и највиши износ накнаде по м2 дневно , а јединици локалне самоуправе је
остављено да сама утврди износ накнаде до прописаног.
Зоран Вучковић је навео да је до скоро био закупац локала који је у
власништву Града, па је поставио питање ако се локал издаје по цени од 5 до 10 евра
по м2, месечно, како је могуће да се накнада за заузеће јавне површине за
постављање летње баште наплаћује по цени од 20 евра по м2 месечно. Нагласио је
да је велики притисак на предузетнике-угоститеље који користе летње баште, те је
посебно истакао проблем наплате високих накнади предузетницима када жели да се
заузму јавну површину за време одржавања неке манифестације у граду , те да то то
могу да приуште само неколико великих предузетника који имају друге изворе
прихода. Навео је пример да је за време лета, када се затвара Табачка шаршија,
дозвољено да два угоститеља заузму површину до кружног тока, а да им накнада
буде још мања, те је закључио да је то непримерено. Надаље је констатовао да је
накнада за одржавање гробља на Бежанијској коси јефтиније неко год нас, а да се не
може упоредити како је тамо гробље уређено а као је код нас. Закључио је да то није
примерено, и да таксе треба смањити .
Зорица Марковић је навела да је висина накнада остала на прошлогодишњем
ниво, да се ту ништа није променили, те да је само извршено усклађен са новим

законом. Такође је упознала Привредни савет да је Пожаревца по висини накнада
испод других градова у Србији.
Привредног савета Града Пожаревца је упознат са предлогом Одлуке о
накнадама за коришћење јавних површина.
6. Тачка: Упознавање Привредног савета Града Пожаревца са предлогом
Одлуке о локалним административним таксама.
Саша Филиповић је подсетио присутне да је Привредни савет још на 3-4
седници донело закључак тј предлог да се таксе за истицање фирми смање , али да до
сада није добио никакву повратну информацију од надлежних одељења Градске
управе да ли је могуће да се предлог усвоји или не.
Уводно излагање је поднела Зорица Марковић, представник Одељења за буџет
и финансије, која је навела даје да је Законом о буџетском систему, одређено да се
таксе , па и ова за истицање фирми могу повећати само једном у току године. Овом
одлуком локалне административне таксе су повећане су све таксе повећане за ниво
годишњег индекса потрошачких цена 4,2%, сем тарифног броја 4. Који се односи на
саобраћај, који је пар дана пре ступања на снагу овог закона, донета посебна уредба
Владе РС, која је непосредно непромењена.
Саша Филиповић, је нагласио да је Привредни савет тражио да се смањи
таксена тарифа, а не да се повећа за 4,2%. Још једном је нагласио да он као
привредник има објекте и на подручју општине Београд, Велико Градиште и
Смедерево, те да је таксена тарифа за истицање фирме у Пожаревца дупло већа
Зорица Марковић је истакла да је постоје таксе које су у Пожаревцу најниже у
Србији те је дала је пример да је такса из издавање извода из матичне књиге
рођених у Општини Малом Црнићу три пута већа од исте таксе у Пожаревцу. .
Саша Филиповић је река да Привредни савет прича о таксама које се тичу
привреду и које директно утичу на пословање малих привреднике, предузетнике за
које је намет за истицање фирме од 18-20 хиљаде веома велики, и који не могу да
опстану на тржишту, јер 1. у месецу морају да исплате плате, порезе и доприносе, јер
ће бити кажњени. Закључено је да мора више да се размишља о привреди и
привредницима, како они послују, а не само како ради јавни сектор, који редовно
прима плате .
Привредни савет Града Пожаревца је упознат са предлогом Одлуке о
локалним административним таксама
7. Тачка: Упознавање Привредног савета Града Пожаревца са предлогом
Одлуке о боравишној такси.
Уводно излагање је поднела Зорица Марковић, представник Одељења за буџет
и финансије, која је навела да се код ове таксе ништа није мењало, остала је на нивоу
од 80,00 динара, с обзиром да је Град Пожаревца, по броју ноћења у 4 групи Градова.
Зоран Вучковић је поставио питање ко плаћа боравишну таксу, да ли су то они
који врше ту услугу. Нагласио је да избегавањем плаћања ове таксе све више је јавља
тзв „Стан за дан“, нико није пријављен и не плаћа се такса кад су манифестације
ЉКИ. .
Привредног савета Града Пожаревца је упознат са предлогом Одлуке о
боравишној такси.
8. Тачка: Упознавање Привредног савета Града Пожаревца са предлогом
Одлуке о комуналним таксама.

Уводно излагање је поднела Зорица Марковић, представник Одељења за буџет
и финансије, која је навела да је у претходном излагању навела да су новим
Законом издвојено све оно што су некада биле таксе , и да су сада то 3 накнаде и 4
комуналне таксе. Такође је навела да су оне повећане за износ од 4,2%. На крају је
нагласила да је за све 4 одлуке са којим је на данашњој седници упознат Привредни
савет, расписана јавна расправа која тече о данас до 20.12, а да ће се 21.12.2018.
године, у 13 часова одржати отворен састанак, коме могу присуствовати сви
заинтересовани, грађани, привредници и предузетници, који могу дати предлоге,
примедбе и сугестије, на наведене акате, који ће се узети у разматрање пре
подношења акта Скупштини Града на доношење.
Привредног савета Града Пожаревца је упознат са предлогом Одлуке о
комуналним таксама
9. Тачко: Разно
Зоран Вучковић је замолио да се убудуће сви предлози, иницијативе,
сугестије упуте оним лицима у локалној самоуправи на које се оне односе, те да се
убудуће Привредни савет обавештава о могућности за решавање истих. Такође је дао
примедбу да се материјал за седницу доставља петком, а да се седница привредног
савета заказује понедељком. С тога је предложио да се материјал доставља бар 4-5
дана раније, како би чланови Привредног савета били упознати са материјалом.
На изнети предлог, Саша Филиповић је одговорио да се материјал за седницу
Привредног савета доставља у складу са Пословником о раду, односно најкасније 3
дан пре дана одржавања седнице, али да није проблем да се исти доставља и раније.
Горан Кузмановић, је на основу свега досадашњег изнетог закључио да се
делује дестимулативно на отварање малих предузетничких радњи, да се
дестимулативно делује на њихов рад и морају да раде „на црно“ . Такође је навео да
су казна за ДОО поприлично високе, док су казне за физичко лице су знатно мање
или се уопште и не кажњавају. Нагласио је да Привредни савет има могућност да на
своје седнице као госте позове и друге привреднике, чак и госте из других градова да
изнесу своје виђење и своје проблеме. Што се тиче констатација да се глас
Привредног савета не чује у локалној самоуправи, закључио је да можда треба
укључити и медије да се боље чује.
Саша Филиповић , још једном нагласио да се после сваког састанка, записници
и закључци, достављају начелнику Градске управе, Градоначелнику, који су и
чланови Привредног савета , као и Градском већу, али да нема повратне
информације.
Како није више било дискусије, под тачком: Разно, председник Привредног
савета је закључио Десету седницу Привредног савета Града Пожаревца.
Седница је завршена у 13 часова и 40 минута.
Записник водила:
САВЕТНИК У ОДЕЉЕЊУ ЗА ЛОКАЛНИ,
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПОЉОПРИВРЕДУ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Соња Траиловић дипл. економиста

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕДНОГ
САВЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Филиповић, дипл. инж. агрономије

