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Представљање резултата анкетирања привреде и активности увези са њима
Презентација РИСЦ-а
Презентација ученичког предузећа „Bloomfix“ Технолошке школе Параћин
Извештај о раду Одељења за локални економски развој
Разно

Уводну реч дао је Аљоша Глигоријевић, директор Регионалног иновационог стартап
центра Параћин представљајући присутне.
Састанак је отворио председник општинe Владимир Милићевић, који је поздравио
присутне и захвалио им се на доласку. У свом обраћању присутнима, председник
општине је навео да је циљ општине Параћин да што вeћи број привредника присуствује
оваквим седницама и догађајима како би локална самоуправа била активно укључена у
привредни развој и створила блискији однос са привредницима. Регионални иновациони
старт-ап центар Параћин има за циљ да укључи што већи број младих људи како би их
повезао са постојећом приведом и њиховим искуствима.
Председник општине, Владимир Милићевић, такође је навео да су високе технологије
будућност, да су информационе технологије први пут престигле пољопривреду у БДП
Србије, и да морамо подржати идеје и иновације. Председник је похвалио присутне
ученике предузећа Bloomfix, Технолошке школе Параћин, као и успех њиховог пројекта на
републичком такмичењу и њихове производе. Регионални иновациони старт-ап центар
ће пројекте попут њихових подржавати и промовисати. Председник општине, Владимир
Милићевић је затим нагласио да је Привредни савет општине Параћин отворен за све
привреднике, и позвао и друге привреднике да се укључе у његов рад. Општина Параћин
је последњих деценија остала без привредних гиганата који су запошљавали велики број
људи, и да ће бити потребно много труда, времена и улагања да би Параћин опет постао
индустријски центар. Председник је још једном нагласио значај подршке и општине и
привредника у реализовању идеја младих, захвалио се присутнима и представио тачке
дневног реда Привредног савета.
1.

Представљање резултата анкетирања привреде и активности увези са
њима

Након тога, Марија Миленковић, помоћник председника општине, у оквиру прве тачке
дневног реда презентовала је резултате анкетирања привредника. Марија Миленковић
представила је анализу анкете коју је спровело Одељење за локални економски развој.
На анкету је одговорио 51 испитаник. Циљ спровођења анкете је унапређење сарадње
између привредника и локалне самоуправе. Марија Миленковић изјавила је да се овом
анкетом могу сагледати општи утисци испитаних привредника, као и њихова перцепција
одређених предности и недостатака у раду локалне самоуправе. Привредници су
генерално задовољни радом локалне самоуправе, али не и висином цене енергената.
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Марија Миленковић је закључила да се привредници сматрају кључним фактором како за
економску, тако и за демографску будућност општине Параћин и да је један од важнијих
циљева локалне самоуправе унапређење пословног окружења.
Осврнула се на резултате анкете и на све четири целине које су њом обухваћене и то:
1.
2.
3.
4.

Сарадња јавног и приватног сектора
Ефикасност система у издавању грађевинских дозвола
Локалне таксе и накнаде
Подршка запошљавању и управљање људским ресурсима

У оквиру прве целине упитника, привредници су оценили сарадњу са председником
општине, скупштином општине и општинским већем, КЛЕР-ом, НСЗ-ом, општинским
услужним центром и Привредном комором.
Као највеће проблеме у раду институција привредници су навели мањак радне снаге,
недовољно унапређену комуникацију општине и локалних предузећа, нема запошљавања
на неодређено, компликовани прописи и неажурност у доношењу решења, кашњење у
добијању повратне информације, недостатак финансија,
Као предложене иницијативе привредници су навели побољшање привредног амбијента,
стварање услова за бржи развој привреде и тржишта на територији општине Параћин,
решавање комуналних проблема, уважени су предлози привредника по питању
решавања путне инфраструктуре.
Привредници у вези привредног савета и његове релевантности и заначајности у општини
Параћин, одговорили са 13,72% да је привредни савет кључан за развој заједнице, веома
важан 3,88%, важан 7,84%, потпуно неважан 3,92%, нису упознати да постоји привредни
савет 31,37%, док на питање нису одговорили 39,21%.
У оквиру друге целине упитника, ефикасност система за издавање грађевинских дозвола,
везано за градњу и проширење пословних објеката одговор да дало је 31,37%
испитаника, није се бавило градњом и проширењем пословних објеката 66,66%
испитаника, док је 1,96% испитаника остало уздржано.
Као позитивна искуства приликом издавања, привредници наводе брзину и љубазност.
Локалне таксе и накнаде, као трећа целина
На питање шта бисте препоручили вашим локалним властима у креирању адекватне
политике подстицаја/умањења такси, субвенција за пословни сектор, привредници су
дали следеће предлоге:
креирање адекватне политике подстицаја/умањења такси
субвенције за пословни сектор
саветују увођење субвенција за почетнике
смањење закупа јавног простора,
снижавање такси.
У оквиру четврте целине, Подршка запошљавању и управљање људским ресурсима,
привредници су углавном навели да су им потребни профили радника четвртог степена
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стручне спреме и то: машинбравари, трговци, конобари, кувари, занатлије, техничка
струка.
Од профила радника са високом стручном спремом, потребни су грађевински инжењери,
архитекте, пројектанти, инструктори вожње, професори страног језика, естетичари.

2.

Презентација РИСЦ-а

Следећу тачку дневног реда представио је Аљоша Глигоријевић, директор Регионалног
иновационог стартап центра, који је укратко презентовао рад центра, прojeктe и циљеве у
наредном периоду. Аљоша Глигоријевић је истакао да је Центар почео са радом
31.3.2022. године, и да се општина Параћин његовим отварањем сврстала у ред градова
и општина који препознају иновативне делатности. Центар је намењен новим идејама и
спреман да пружи подршку у виду простора, канцеларијске опреме, административне
подршке и подршке током аплицирања за реализацију нових пројеката. Након тога,
Аљоша Глигоријевић представио је и први пројекат Центра у сарадњи са Етно мрежом,
чији је циљ унапређење женког предузетништва. Пројекат под називом “Пут до доброг
производа” биће активан током целе године и састојаће се од програма обука и курсева
на којима ће наше суграђанке унапредити своје вештине и обезбедити подршку и помоћ
приликом умрежавања и пласирања производа на тржиште.
3.

Презентација ученичког предузећа „Bloomfix“ Технолошке школе Параћин

Након тога, представљена је и трећа тачка дневног реда, ученичко предузеће „Bloomfix“ и
њихови производи. Четворо ученика компаније „Bloomfix" је од оснивања свог ученичког
предузећа септембра 2021. године, сачинило бизнис-план, обавило анализу тржишта,
пројектовало трошкове и осмислило маркетинг за свој производ. Ученици су захваљујући
свом труду и идеји освојили друго место на Републичком такмичењу ученичких компанија
и презентовали су свој иновативни производ који се бави заштитом биљака од штетности
сунчевог зрачења.
4.

Извештај о раду Одељења за локални економски развој

Представљен је и Извештај о раду КЛЕРА и привредници су упућени у процес
сертификације за стварање повољног пословног окружења.
Завршну реч на Седници Привредног Савета дао је председник општине Параћин
Владимир Милићевић, питајући да ли неко има питање. С обзиром да питања није било,
председник општине је поздравио успех ученика Технолошке школе Параћин и још
једном се захвалио свима на присуствовању.
Председник привредног савета
__________________________________
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