
  

Анализа попуњених 
упитника

- упитници су намењени привредницима
- дистрибуирани су путем физичке и електронске поште

- анкетирана предузећа послују у Панчеву



  

Од 85 попуњених упитника:

- 46 су друштва са ограниченом одговорношћу
- 8 су акционарска друштва
- 2 су ортачка друштва
- 29 су предузетници



  

Упитником су обухваћене различите 
делатности

трговина у пољопривреди
 пољопривредна производња

 предузеће за инжињеринг, трговину и услуге
 грађевинарство
 услуге превоза
 прерада дрвета

 претовар и складиштење робе
 консалтинг, дизајн, стари занати
 трговина и одржавање возила
 трговина дериватима нафте

 трговина на велико фармацеутским производима
  производња конструкција и делова конструкција

 штампарија
 и друге делатности



  

На питање: 
“ДА ЛИ ИЗВОЗИТЕ ПРОИЗВОДЕ/УСЛУГЕ?” 

29 је одговорило ДА
56 је одговорило НЕ



  

Питали смо привреднике:
• “Да ли у овом региону 

имате за ваше предузеће 
важног снабдевача 
сировина?!”

• “Да ли у овом региону имате 
за ваше предузеће важног 
снабдевача компоненти?!”



  

• “Да ли у овом региону имате 
истраживачку и развојну базу 
потребну вашем предузећу?!”

• “Да ли у овом региону 
имате важно тржиште - 
клијенте?!”



  

• “Да ли у овом региону имате квалификовану 
радну снагу (високо квалитетна радна снага са 
средњошколским и високим образовањем) која је 
потребна вашем предузећу?!”



  

• Питали смо привреднике:
  “Да ли постоји неки други разлог због којег 

сте непосредно лоцирани у нашем граду?!”

Најчешћи одговор био је да су привредници који послују у 
Панчеву баш овде лоцирани јер је ово њихов родни град, 
град у којем живе.



  

Број запослених у анкетираним 
предузећима

• 2008. године анкетрани привредник је у просеку запошљавaо: 
38 радника, од чега су 23% чиниле жене, а 10% запослени са високом стручном 
спремом

• 2012. године анкетрани привредник је у просеку запошљавaо: 33 радника, од чега 
су 30% чиниле жене, а 10% запослени са високом стручном спремом

• 2013. године анкетрани привредник је у просеку запошљавaо: 31 радника, од чега 
су 32% чиниле жене, а 13% запослени са високом стручном спремом

• 2014. године (закључно са мартом 2014.) анкетрани привредник у просеку 
запошљавa: 34 радника, од чега 32% чине жене, а 13% запослени са високом 
стручном спремом

• 85 анкетираних привредника је у последњих 6 месеци укупно запослило 117 
радника, а отпустило 78 радника.



  

Просечна нето плата коју је анкетирани привредник исплаћивао

• 2012. године износила је 31.480,23 дин
• 2013. године износила је 31.739,74 дин

Питали смо привреднике да оцене квалитет радне снаге у 
њиховом предузећу. Колико запослених остварује изузетан 

учинак, колико добар, колико њих задовољава, а колико 
запослених остварује лош учинак...

• Највећи проценат запослених у анкетираним 
предузћима остварује ДОБАР учинак



  

Питали смо привреднике:
”Да ли имате истраживачко одељење/одељење за 

развој нових производа?!”



  

Професије и квалификације које недостају у 
граду Панчеву

• заваривачи свих врста, 
• висококвалификовани бравари 
• металостругари, армирачи, водоинсталатери
• графички инжињери
• грађевински инжењери са лиценцама и искуством на градилишту
• струке грађевинских радника са завршеном средњом школом
• алатничари, цнц глодачи, програмери, конструктори
• електроничар, дијагностичар, лакирер 
• брусачи стакла
• млади радници/мајстори који су отворени за учење нових методологија 

извођења завршних радова у грађевинској индустрији
• дипломирани фармацеути
• дипломирани економисти



  

Следећи фактори имају најнегативнији утицај на 
тренутни/будући развој производа или услуга?



  

55% привредника Панчева послује у простору који је власништво 
фирме, а 29% изнајмљује простор за пословање



  

Како привредници оцењују квалитет следећих јавних услуга?



  

Како привредници оцењују квалитет следећих јавних услуга?
подршка малим и средњим предузећима и предузетницима
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Од горе наведених услуга, коју би прво требало 
унапредити и како?

• Убрзати издавање грађевинских дозвола смањењем непотребне администрације
• Накнаду за одвожење смећа не одређивати према укупној површини, већ према стварно извршеној 

услузи одношења смећа. 
• Преко збратињених градова у иностранству презентирати пословне могућности наших предузећа. 
• Потребно је обезбедити више инвеститора.
• Унапредити подршку привредним субјектима у развоју и то на следећи начин:
      * унапредити стратегију града и заузети оштар став по питању убрзавања административних циклуса у 

јавном сектору 
      * много интензивније умрежити пословне активности свих привредних чинилаца у региону
      * креирање јединствене и динамичне базе података свих привредних субјеката, 
      * организовање скупова са специфичним областима интересовања, 
      * заузимање проактивнијих ангажмана по питању спајања младих кадрова без сталног запослења са 

привредним субјектима који су у развоју, 
      * повећати свест и доступност свим изворима финансирања на домаћем тржишту и оних који 

произилазе из приступних фондова ЕУ, 
      * борити се за финансијску подршку привредних субјеката у развоју путем финансијске стимулације 

одређених пословних активности, 
       и на крају- више промовисати рад Одељења за локални економски развој града Панчева.



  

Да ли је Ваш 
привредни субјект у 

последњих 12 месеци 
пословао са локалном 

самоуправом?

Ако је одговор на претходно питање 
"ДА" , о којој врсти пословања се 
радило:



  

У којој мери се слажете са тврдњама о улози 
општине/града у развоју локалне привреде:

• Бесплатне локације. Градови треба приватним 
предузећима да по симболичним ценама обезбеде 

локације опремљене инфраструктуром 



  

У којој мери се слажете са тврдњама о улози 
општине/града у развоју локалне привреде:

• Пореске олакшице. Градови треба да имају надлежности које 
им омогућавају да инвеститорима одобравају пореске олакшице 
– могућност да смање порез на приход предузећа, порез на 
имовину ако инвеститори отворе нова радна места



  

У којој мери се слажете са тврдњама о улози 
општине/града у развоју локалне привреде:

• Бизнис инкубатори. Градови треба да успоставе бизнис 
инкубаторе да би помогли предузетнике – нпр. да обезбеде 
канцеларије и радионице по субвенционисаним ценама и 
остале услуге као што су рачуноводство и правно саветовање, 
итд. за ново успостављене фирме



  

У којој мери се слажете са тврдњама о улози 
општине/града у развоју локалне привреде:

• Центри за помоћ 
предузећима. 
Градови треба да 
успоставе one stop 
shops или центре за 
помоћ предузећима 
који ће пружати услуге 
предузећима око 
бирократских 
процедура и решавати 
проблеме у кратком 
временском року 
(једношалтерски 
систем – канцеларија 
за брзе одговоре)



  

У којој мери се слажете са тврдњама о улози 
општине/града у развоју локалне привреде:

• Активно привлачење 
инвестиција. 

     Градови треба да имају 
стратегију активног 
маркетинга и трагања за 
инвеститорима – нпр. 
идентификовање 
индустријских сектора, 
развој маркетиншких 
материјала, учешће на 
домаћим и страним 
сајмовима, директна 
комуникација са 
потенцијалним 
инвеститорима



  

У којој мери се слажете са тврдњама о улози 
општине/града у развоју локалне привреде:

• Финансијска помоћ 
предузећима. 
Градови треба да 
пруже финансијске 
инструменте за 
подршку развоја 
предузећа (кредитне 
гаранције, 
субвенционисани 
кредити, директне 
дотације за отварање 
радних места)



  

У којој мери се слажете са тврдњама о улози 
општине/града у развоју локалне привреде:

• Развој радне снаге. 
Градови треба да 
учествују у припреми 
квалификоване радне 
снаге са надлежним 
институцијама – помоћ 
за организовање 
програма 
преквалификације, 
подстицање људи на 
стицање техничког 
знања, подршка 
средњошколском и 
високом образовању. 



  

У којој мери се слажете са тврдњама о улози 
општине/града у развоју локалне привреде:

• Директна помоћ менаџменту. Градови треба да траже 

тржишта за предузећа, нове стратешке партнере. 



  

У којој мери се слажете са тврдњама о улози 
општине/града у развоју локалне привреде:

• Етички кодекс. 
Градови треба да 
имају “Етички кодекс” 
за рад са 
предузећима



  

Које друге услуге би локална самоуправа требало да пружа да 

би унапредила локалну пословну климу? 
• Ангажовање стручног кадра на решавању проблема у области екологије
• Локална самоуправа се мора више ангажовати око опстанка и развитка 

постојећих предузећа 
• Потребан је правни саветник - како најлакше доћи до потребних дозвола за 

отварање привредне делатности, добијање грађевинских дозвола...
• Помоћ предузећима и предузетицима по питању праћења конкурса за 

подстицајна средства која расписују покрајинске републичке институције, стране 
институције, помоћ приликом аплицирања за ова средства по питању едукације 
и припреме за конкурс и кроз активно учествовање Града у апликацији (нпр. 
писмо подршке Града предузетнику и предузећу за учествовање, потписано од 
стране Градоначелника) 

• Локална самоуправа ствара пословни амбијент. Овај амбијент је стимулативан 
како за нове инвеститоре, тако и за већ постојеће привредне субјекте. 

• Укидање паркинг сервиса
• Смањење градске таксе за ванредни транспорт кроз град које су једне од 

највиших у држави 
• Да утиче на то да апсолутни приоритет за радове на локалном нивоу имају 

привредни субјекти са територије града, нарочито у услужном сектору.



  

Да ли сте (као представник привредног субјекта) икада 
остварили професионални контакт са доле наведеним 

институцијама / организацијама?
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Шта је по Вашем мишљењу највећи проблем у раду 
са овим институцијама?

• превише административног кадра, превише папирологијe
• недовољна ефикасност у пружању услуга
• спорост у решавању захтева по било ком питању
• неажурност промена података у пореској евиденцији
• институционализовани протекционизам
• нестручност и незаинтересованост кадра који пружа услуге од јавног значаја
• законска ограничења 
• непоштовање рокова
• незаинтересованост и скоро немогућност решавања специфичних захтева 
• мали број стручних људи, а велики број нерадника
• запослени који нису заинтересовани за побољшање квалитета рада 
• недовољно разумевање проблематике рада ткз "малих" привредних субјеката. 
• недовољно ангажовање против "сиве економије" 
• подршка како финансијска тако и техничка 
• претерана бирократија која успорава рад 
• Катастар - РГЗ - проблем у администрацији 
• АПР има једну канцеларију са 2 запослена за цео Јужнобанатски округ



  

Мишљење привредника о локалној 
самоуправи



  

Ваше генерално мишљење о квалитету 

живота у Панчеву? 



  

Ваше генерално мишљење о Панчеву као 
месту за пословање? 



  

Шта је то што сматрате позитивним за 
пословање у нашем граду?

• има одличну географску позицију, и умреженост речно-копнено-железничким 
путевима са свим већим европским пословним центрима

• близина Београда
• инфраструктура 
• близина луке, 
• локално тржиште
• близина НИС-а
• локације за инвестирање 
• велики број становника 
• Панчево је историјски индустријски град, са богатим искуством становника у 

машинској и процесној индустрији
• структура становништва обилује интелектуално напредним и младим кадром које 

чека своју прилику да се оствари
• велики имовински и инфраструктурни потенцијал града Панчева који може да се 

упосли и ствара нову вредност
• подршка привредницима у реструктурирању и привлачење нових инвестиција 
• привредни потенцијал града 
• развој малих привредних субјеката



  

Шта је то што сматрате негативним
за пословање у нашем граду?

• непостојање индустријских зона 
• недостатак инвестиција у развојне пројекте који ће посредно 

довести до већег запошљавања 
• спорост администрације на свим нивоима 
• умањен елан запослених у јавном сектору и градској власти која 

треба да буде покретач целокупне организације и успона локалне 
привреде 

• недовољно препознавање и упошљавање проактивног, стручног, 
и младог кадра

• незаинтересованост локалних власти за развој привреде 
• никаква улагања у економски и привредни развој
• мали број здравих привредних субјеката.
• сива економија, рад на црно 
• недовољно коришћење близине Београда



  

Које су три најкритичније приоритетне теме којима треба да се бави Стратешки план 
економског развоја града Панчева до 2020. године? 



  

У Стратешки план економског развоја града Панчева до 2020. 
године такође треба уврстити и следеће идеје привредника: 

• потребно је обезбедити граду велике инвестиције. нпр. мостови 
преко пружних прелаза (надвожњаци) преко свих прелаза који 
опасају град

• израда кружног тока за железнички саобраћај око града... 
• уредити зграду старе пиваре у примерени производно-услужно-

туристички простор...
• обезбедити излаз на Дунав (ушће Тамиша у Дунав) грађанима 

пешке или бициклом  
• зауставити "инвестиције" у хипремаркете и тржне центре
• промена имиџа града



  

Питали смо привреднике: 

Да ли  располажете неискоришћеним 
простором/земљиштем, који би 

отуђили или дали у закуп?

Да ли планирате да запослите 
нове раднике?



  

Питали смо привреднике: 

Да ли свој привредни субјект 
сматрате довољно 

конкурентним на тржишту?
Највећа препрека конкурентности 

привредника је:



  

Питали смо привреднике: 
Да ли планирате измене пословања у блиској будућности, и које? 



  

Питали смо привреднике: 
На шта су тренутно усмерене активности Ваших улагања?



  

Питали смо привреднике: 

Да ли Вам је потребно додатно комунално опремљено 
земљиште/простор како би сте реализовали 

инвестицију? 



  

Питали смо привреднике: 

Да ли сматрате корисним 
периодичне месечне-

двомесечне-тромесечне 
састанке са 

градоначелником?



  

Питали смо привреднике: 

Да ли сматрате да би Град требало да Вас редовно извештава о 
својим активностима и/или актуелностима уопште (укључујући и 
информације које се тичу финансијских институција)?

- треба подносити извештај о раду 
- потребне су информације о добијању средстава за развој привредних и индустријских зона
- информације о субвенционисању пољопривреде 
- информације о слободним локацијама 
- контакт са пословним људима из градова побратима Панчеву
- информације о посетама заинтересованих страних инвеститора и партнера 
- планирање средстава за улагање и развој 
- измењене регулативе на нивоу локала, које се тичу пословања 
- град би требао да има свој гласник, у којем ће транспарентно и ажурно објављивати све     
информације/статистику везану за тренунтно стање активности којима се бави,  
плановима/циљевима које има, и о поступној реализацији већ задатих циљева
- све информације које се тичу конкурса за подстицајна средства или бесплатних услуга које 
расписују домаће и стране институције 
- информације везане за финансије (субвенције), законодавство о подстицајним мерама 
градске инвестиције 
- све везано за екологју
- потребно је да сајт града буде ажурнији



  

Питали смо привреднике: 

Наведите врсте обука које су потребне Вама или 
Вашим радницима?



  

Питали смо привреднике: 

Да ли сте заинтересовани да као представник привреде нашег 
града учествујете у раду Фокус групе за локални економски 

развој града у сврху израде „Ревизије стратегије развоја 
Панчева 2014-2020“?



  

Захваљујемо се привредницима 
који су попунили упитник

Одељење за локални економски развој
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