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Датум: 23.05.2013. 
Број: 06-66/2013-II 
 
У четвртак 23.05.2013. год. у просторијама ОУ Бољевац са почетком у 11 часова, одржан је први састанак 

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

територији општине Бољевац. Састанку су присуствовали: 

- Дејан Гавриловић, помоћник председника за привреду и предузетништво и координатор радне 

групе 

- Зорица Масловарић, помоћник председника за економски развој и друштвене делатности 

- Љубиша Јаношевић, председник СО Бољевац 

- Слађан Ђимиш, руководилац Одељења за економски развој, привреду и пољопривреду 

- Љиљана Николић, руководилац одсека за локални економски развој 

- Јелена Цветаноска, сарадник одсека за локални економски развој 

- Бобан Костандиновић – Представник РАРИС-а,  пројект менаџер 

Састанак је отворио Дејан Гавриловић као коориднатор радне групе и представио чланове радне групе 

као и предложени дневни ред састанка са следећим тачкама: 

1. Анализа спроведене анкете у фебруару 2013. – Потребе и проблеми предузетника на територији 

општине Бољевац 

2. Акциони план развоја малих и средњих предузећа и предузетништва на територији општине 

Бољевац – утврђивање основних смерница 

3. Разно 

Предложени дневни ред је једногласно усвојен, након чега се наставило са првом тачком где је 

присутнима представљена Анализа спроведене анкете у фебруару 2013. – “Потребе и проблеми 

предузетника на територији општине Бољевац”. Након представљања анализе уследили су коментари 

присутних на представљене резултате спроведене анкете, где је закључено да су предузетници помало 

површно схватили упитник и одговоре давали насумице. Закључак радне групе је да је анкета била 

прилично свеобухватна, и обухватила готово све сфере пословања, али и да су из Анализе проистекли 

јасни закључци и задаци за ОУ Бољевац и  то:  
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- Да одсек за локални еконосмки развој треба да ажурира информације о слободним пословним 

просторима у граду 

- Да осмисли нове моделе дистрибуције информација усмерених ка МСП – (Досадашњи модел је 

подразумевао информисање МСП-а путем интернета (на www.boljevac.org.rs ) , мејла и 

телефоном) 

- Пружити помоћ привредницима у процесима брендирања производа и маркетиншким 

наступима на тржишту 

- Пружити помоћ привредницима у осмишљавању и организовању презентација одабраних 

производа 

- Пружити помоћ привредницима у проналажењу стратешких партнера 

- Са донаторским организацијама основати регионални Фонд за развој МСП-а 

- Кадровски и организационо оснаживати службе ОУ Бољевац 

- Информисањем о примерима добре праксе, треба инсистирати на припреми МСП-а за ЕУ 

интеграције и оспособљавању за коришћење ЕУ фондова. 

- Користити програме Регионалне привредне коморе, Регионалне агенције за развој источе Србије 

и сл. 

 

Г-дин Бобан Костандиновић је закључио да је општина Бољевац уложила велики напор не би ли 

предузетницима приближила службе општинске управе као сервисе грађана и могућности које могу да 

пруже предузетницима, али да предузетници још увек не виде општину као свог партнера у пословању, 

као и то да је врло мало њих показало интересовање за уложени труд. Потребно је размислити на који 

начин их додатано мотивисати да се заинтересују за сарадњу са општинском управом.  

Након прве тачке дневног реда, прешло се на другу где су утврђене основне смернице за даљи рад 

радне групе. Предложено је да се акценат стави на омладинско предузетништво и почетнике у бизнису. 

Један од предлога био је да се предузетништво уведе као предмет у средњој школи у Бољевцу.  Било је 
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речи  и о домаћинствима која би могла да се баве сеоским 

туризмом, па је г-дин Слађан Ђимиш говорио о томе како Криви Вир има највише потенцијала за овакав 

вид туризма и да је урађена презентација која ће бити представљена мештанима како би их мотивисала 

за преусмеравање на овај вид бављења туризмом.  

На састанку је предложено да даљи задатак радне групе буде да утврди основни циљ израде стратешког 

документа развоја малих и средњих предузећа и предузетништва и уради SWOT анализу као смерницу 

за даљи развој акционог плана. Г-дин Љубиша Јаношевић је предложио да би било најбоље 

предузетнике организовати по браншама. Чланови радне групе су се сложили, па је предложено да се за 

наредни састанак одреде бранше и позову представници како би у име своје бранше узели учешће у 

дискусији. На овај начин ће се адекватно прикупити релевантни подаци за даљи рад групе. Рад групе 

биће представљен и на сајту општине где ће бити омогућено да заинтересовани предузетници  дају своје 

сугестије и коментаре. Предложено је да следећи састанак буде организован са представницима једне 

бранше предузетника у наредних 15 дана. 

 

Записничарка, 

Јелена Цветаноска,  

Сарадник одсека за локални економски развој     

У Бољевцу, 

23.05.2013.     

                                                                                                   
 

 

 

 


