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Датум: 05.06.2013. 
Број: 06-78/2013-II 
 
У среду 05.06.2013. год. у просторијама ОУ Бољевац са почетком у 11 часова, одржан је други састанак 

Радне групе за израду акционог плана развоја малих и средњих предузећа и предузетништва на 

територији општине Бољевац . На претходном састанку донета је одлука да се израда акционог плана 

прошири и да то буде један стратешки документ за период од 10 година. Састанку су присуствовали: 

- Представници пољопривредних произвођача  

- Представници  домаћинстава која желе да се баве руралним туризмом 
 

- Чланови Радне групе 

 
Састанак је отворио координатор радне групе Дејан Гавриловић и представницима пољопривредних 

произвођача и представницима домаћинстава која желе да се баве руралним туризмом објаснио 

укратко да је општина Бољевац у процесу израде Стратегије развоја МСПП сектора са акционим планом 

и да су они прва фокус група, која би требала да изрази своје потребе и проблеме и активно учествује у 

изради овог стратешког документа.  

Представници фокус групе су давали своје сугестије и предлоге и изразили овим путем да би 

брендирање производа било врло значајно. Било је речи и о проблемима као што је тренутно стање 

млекаре у Кривом Виру, и евентуалним могућностима за решавање истог. Такође говорило се о томе да 

би организована продаја рецимо сира који има име лакше ишла од продаје са no name производом и 

проширила могућности за наступ на тржишту од просте продаје на кућну адресу на продају веће 

количине трговинским ланцима, итд... Током дискусије наведен је пример добре праксе у овом смислу – 

произвођач сапуна из Зајечара који је од своје кућне радиности направио бизнис који добро 

функционише. Такође предложено је произвођачима да би било добро да се код надлежног 

министарства региструју као стари занати и најбитније од свега да је за њих јако значајно међусобно 

удруживање за наступ на тржишту, на овај начин би своје пословање подигли на већи ниво. Остало је на 

представницима фокус групе да дају иницијативу ка општини о својим конкретним предлозима и 

захтевима који би довели до решења њихових проблема. Представљен је и програм фонда за развој 
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пољопривреде општине Бољевац за 2013. годину и дат 

акценат ка фокус групи да је на њима да својом  заједничком иницијативом убудуће усмере средства 

фонда ка својим потребама. Било је речи и о заштити производа са географским пореклом – што би било 

врло значајно, када би се рецимо Кривовирски качкаваљ заштитио на овај начин.  На састанку је такође 

изабран и представник ове фокус групе, који ће убудуће сарађивати са Радном групом на изради 

Стратегије развоја МСПП, господин Војин Јоксимовић.   

 

Записничарка, 

Јелена Цветаноска,  

Сарадник одсека за локални економски развој     

У Бољевцу, 

05.06.2013.     

                                                                                                   
 

 

 

 


