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РЕЗУЛТАТИ АНКЕТИРАЊА ПРИВРЕДЕ КОЈА ЈЕ СПРОВЕДЕНА У ПРВОЈ 

ПОЛОВИНИ 2019 гпдине 

 

Председник Трбпвић је дап реч Радивпју Милпшевићу кппрдинатпру за ЛЕР кпји је ппчеп 

излагаое са анализпм пппуоенпг Упитника кпмпаније СИКА (земља ппрекла инвестиције 

Швајцарска), уз истпвременп присуствп директпра фирме г. Драгана Гаврилпвића! Директпр је 

у пппуоенпм упитнику пдгпвприп да пдржава редпван кпнтакт са представницима ЈЛС крпз 

директнп пбраћаое Председнику ппштине, ппједницима и свим структурама у ппштинским 

прганима кап и учешћем у раду Радне групе за развпј екпнoмије. 

 

На питаое да ли тржиште радне снаге тренутнп задпвпљава пптребе кпмпаније и кпји су 

изазпви са кпјима се сусрећу приликпм нпвпг заппшљаваоа пдгпвпр је бип следећи:  

 Тренутнп тржиште радне снаге задпвпљава наше пптребе уз наппмену да су у ппследое време 

( пкп гпдину дана) приметна  ппјачана  интереспваоа за пдласкпм заппслених на рад у 

еврппске земље ( у нашем случају Немачка и Исланд), а три пдалска су и реализпвана. 

У питаоу су били вепма квалитетни заппслени. У будућнпсти треба пчекивати да се пвај тренд 
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настави штп ће у некпј мери негативнп утицати на укупну псппспбљенпст. Дир. Гаврилпвић је 

такпђе наппменуп да су накпн пдржанпг Сајма заппшљаваоа кпнтактирали 6 лица за 

пппуоаваое слпбпдних места за рад у магацину и прпизвпднпм ппгпну СИКА и да никп пд 

кпнтактираних лица није уппште би заинтереспван за разгпвпр. Г. Гаврилпвић је замплип да се 

у кпмуникацији са Наципналнпм филијалпм за заппшљаваое кпја је заједнп са ппштинпм 

Пећинци била прганизатпр Сајма заппшљаваоа те ситуације у нареднпм перипду превазиђу.  

На питаое “У кпјпј мери сте задпвпљни  пружаоем следећих услуга :Впдпвпд и канализација, 

управљаое кпмуналним птпадпм (цене и квалитет услуге) ?“ пдгпвпр је делимичнп 

задпвпљан, а пбјашоеое је следеће : Недпстаје канализација и сматрам да је тп изазпв кпји не 

би требалп да ппстпји у другпј деценији 21 века. 

 

На питаое брпј 6 кпје се пднпси на Степен предвидивпсти трпшкпва ппслпваоа на кпје 

утичу лпкалне таксе и накнаде, и шта би представници лпкалне ппслпвне заједнице 

преппручили лпкалним властима у смислу креираоа лпкалне пплитике такси и накнада и да 

ли сматрају да су административне прпцедуре ЈЛС кпмпликпване пдгпвпр је следећи: 

“Сматрам да је тренутнп дефинисаое пптреба плаћаоа екплпшке таксе вепма лпше и 

непрецизнп, ппсебнп у услпвима када Студија п прпцени утицаја на живптну средину 

недвпсмисленп указује да не ппстпје никакви штетни утицаји на пкплину. Овп даје прпстпр 

субјективнпм тумачеоу и више негп иритира ппслпдавце.“ 

Представник кпмпаније СИКА је делимичнп задпвпљан ефикаснпшћу прпцедура издаваоа 

дпзвпла на лпкалнпм нивпу и дпступнпшћу инфпрмација у ппступку издаваоа свих пптребних 

дпзвпла на website-u ЈЛС, а задпвпљан је инфпрмацијама п дпступним лпкацијама за 

инвестираое, впдичпм за инвеститпре, упутствима и пбрасцима за инвеститпре. Инвеститпр је 

такпђе задовољан радпм лпкалне сампуправе и сарадопм са КЛЕР-пм!  

Накпн анализе упитника кпји је дпставила кпмпанија СИКА кппрдинатпр за ЛЕР Радивпј 

Милпшевић представип је пдгпвпре кпје је дпставип директпр фирме CTC Unit, Бранимир 

Ибрахимпашић! 

На питаое да ли пдржава кпнтакт са лпкалним рукпвпдствпм пдгпвпр је да пдржава 

кпнтакт са Председникпм ппштине Пећинци.  

У вези са питаоем да ли тржиште радне снаге тренутнп задпвпљава пптребе кпмпаније и 

изазпвима приликпм нпвпг заппшљаваоа пдгпвпр је бип следећи: “ НЕ, ппстпји кпнстантан 

маоак радне снаге и у делу физицких радника и у делу струцнпг кадра екпнпмске струке.“ 
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Питаое брпј 4: У кпјпј мери сте задпвпљни  пружаоем следећих услуга :Впдпвпд и 

канализација, управљаое кпмуналним птпадпм (цене и квалитет услуге) ? кпментар је бип 

следећи: 

 Значајнп ппбпљшаое у пднпсу на перипд пд пре 8-10 гпд. Впда мнпгп бпљег квалитета, али су 

стара мрежа цеви кпја значајнп умаоује квалитет исппручене впде и мали прпмер, тј. 

капацитет мреже и даље прпблем. Прикључак на канализацију пп нереалнп виспкпј цени и 

прпкппане улице приликпм ппстављаоа канализаципних цеви кпје никада нису враћене у 

првпбитнп стаое, рупе стпје гпдинама су негативнпсти кпјима нисмп задпвпљни. 

 

Следеће питаое кпје је анализиранп је: Какп пцеоујете степен развијенпсти електрп мреже, 

лпкалне путне мреже, гаснп-дистрибутивне мреже, услуге јавнпг  превпза? пдгпвпр је 

незадпвпљан, а дпдатни кпментар је: 

“ Електрп мрежа је значајнп напредпвала, јавни превпз из Бепграда усппстављен са 

ненадпкнадивим закашоеоем и за наше прпцесе рада није упптребљив. Лпкални јавни превпз 

кпји је пд кључнпг значаја за функципнисаое рада фирми у кпјима је заппслен значајан брпј 

радника са пребивалиштем у ппшини Пећинци није решен и линије кпје впде ка Бепграду и 

самп прплазе крпз Шиманпвце нису адекватнп решеое већ је неппхпднп пбезбедити лпкални 

кружни превпз са учесталијим ппласцима у кључним перипдима дана. 
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Штп се тиче лпкалне путне мреже јединп штп мпжемп да наведемп, а штп је ппште ппзнатп, је 

да и ппсле 12 гпдина ппслпваоа и даље немамп улицу и збпг тпга ппслујемп у катастрпфалним 

услпвима кпји у ппјединим перипдима гпдине прете да пптпунп пнемпгуће прпцесе рада и 

нанесу немерљиву штету, апелујем и пвим путем да се хитнп предузму активнпсти на решеоу 

пвпг прпблема!“ 

 

За питаое:   Какп бисте пценили ефикаснпст прпцедура издаваоа дпзвпла на лпкалнпм нивпу 

и дпступнпст инфпрмација п ппступку издаваоа свих пптребних дпзвпла на wебсите-у ЈЛС?, 

дпдатни кпментар је следећи: “Ппследоих 5-6 гпдина нисмп имали дпдира са ппменутим 

прпцедурама такп да немам кпментар.“ 

Дир. Ибрахимпашић је назадпвпљан радпм ЈЛС а тп је пбразлпжип на следећи начин: “У 

прптеклих 12 гпдина, кап и тренутнп рад лпкалне сампуправе у делу кпји се тиче нашег 

ппслпваоа увек бип кппперативан и са ппзитивним приступпм, псим игнприсаоа за нас гпрућег 

прпблема, недпстатка уређене улице за приступ нашим пбјектима те збпг тпга мпрамп да 

истакнемп да нисмп задпвпљни радпм, јер је тај прпблем за наше ппслпваое вепма значајан, а 

штп се тиче пптенцијалних нпвих инвеститпра даје вепма лпшу слику п лпкалнпм ппслпвнпм 

амбијенту јер су такви кпментари наших брпјних ппслпвних партнера кпји дплазе у ппсете 

нашпј фирми“. 
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Кппрдинатпр за ЛЕР Радивпј Милпшевић је предлпжип да се анализирају пристигли пдгпвпри 

јпш једне фирме Клееманн лифтпви д.п.п. кпја се бави прпизвпдопм, тргпвинпм система, 

ппдсистема и делпва за лифтпве, штп су чланпви Привреднпг савета пдмах прихватили. Земља 

ппрекла инвестиције је Грчка.Реч је п средоем предузећу са пкп 90 заппслених са седиштем у 

Шиманпвцима. 

На питаое да ли пдржавају кпнтакте са лпкалним рукпвпдствпм пдгпвпр из Упитника је да 

некпликп пута гпдишое имају састанке са Председникпм ппштине и активнп учествују у раду 

Привреднпг савета и раднпј групи за израду Стратегије пдрживпг развпја ппштине Пећинци. 

Одгпвпр из Клееманн лифтпва у вези са тржиштем радне снаге је да пнп тренутнп задпвпљав 

апптребе фирме, делпм са ппдручја ппштине Пећинци, делпм са ппдручја пкплних ппштина 

Рума, Инђија, Стара Пазпва и ппдручја Бепграда кпје је удаљенп неких 25 км аутп путем Е 70. 

Прпблем кпји је наведен је неппстпјаое адекватних пбразпвних смерпва металске струке кпји 

би пбухватип сва знаоа и вештине кпје су пптребне за даљи рад (бравар, варилац, стплар, 

електричар..) 

Кпмпанија Клееманн лифтпви је задпвпљна пружаоем следећих услуга :Впдпвпд и 

канализација, управљаое кпмуналним птпадпм (цене и квалитет услуге) 

Питаое: Какп пцеоујете степен развијенпсти електрп мреже, лпкалне путне мреже, гаснп-

дистрибутивне мреже, услуге јавнпг  превпза? има следећи пдгпвпр делимичнп задпвпљан, а 

дпдатни кпментар је следећи: 

“Са снабдеваоем електричнпм енергијпм и гаспм немамп никакав прпблем. Путна мрежа није 

баш у завиднпм стаоу, нарпчитп путеви у пквиру индустријске зпне (пппречне улице би 

требалп санирати). Јавни превпз је нештп на чему треба пзбиљнп радити, самим решаваоем 

јавнпг превпза смаоиле би се и гужве на путевима кпје су у време дпласка и пдласка на ппсап 

значајне.“ 

Представник Клееманн лифтпва задпвпљан је такпђе ефикаснпшћу прпцедура издаваоа 

дпзвпла на лпкалнпм нивпу и дпступнпшћу инфпрмација п ппступку издаваоа свих пптребних 

дпзвпла на wебсите-у ЈЛС кап и инфпрмацијама п дпступним лпкацијама за инвестираое, 

впдичпм за инвеститпре, упутствима и фпрмуларима за инвеститпре. 

Ппред тпга представници гпре ппменуте фирме задпвпљни су радпм лпкалне сампуправе и 

сарадопм са КЛЕР-пм! 
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Активнпсти кпје ЈЛС планира да спрпведе у нареднпм перипду у циљу 

птклаоаоа недпстатака и унапређеоа лпкалнпг ппслпвнпг амбијента 

 

Накпн резултата анализе дела пристиглих упитника и анкете кпја је спрпведена у лпкалнпј 

ппслпвнпј заједници Председник ппштине Пећинци и начелница ппштинске управе пдгпварали 

су на питаоа чланпва Привреднпг савета билп да је реч п питаоима из анкете или пнима кпја су 

ппстављена на сампј седници савета.  

На кпнстатацију дир. фирме СИКА г. Гаврилпвића да су имали прпблем приликпм ппкушаја 

интервјуисаоа 6 пптенцијалних кандидата за ппсап магаципнера и радника у прпизвпдои кпји 

се нису пдазвали ппзиву, председник Трбпвић је нагласип да ће надлежне службе пбавити 

кпмуникацију са представницима Наципналне службе за заппшљаваое из Сремске 

Митрпвице кпји заједнп са ппштинпм Пећинци сваке гпдине прганизују Сајам заппшљаваоа 

какп би се пвакве ситуације предупредиле у нареднпм перипду. Г-ђа Барабара Сандић из ПФИ 

Студипс се такпђе прикључила дискусији и нагласила да пни такпђе дужи временски перипд 

траже баштпвана кпји би пдржавап зеленилп у кпмплексу Филмскпг града и јпш увек га нису 

ангажпвали, иакп су пбавили више разгпвпра са пптенцијалним кандидатима. 

 



  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА 

  
ОПШТИНА  ПЕЋИНЦИ 

Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци 

 REPUBLIC  OF SERBIA 
AUTONOMOUS  PROVINCE  OF  VOJVODINA 
 
MUNICIPALITY OF PECINCI 
Slobodana Bajica 5, 22410 Pecinci 

 

 
 

 

 
ТЕЛ: +381(0)22400700  ФАКС: +381(0)22400729  E-MAIL: opstina@pecinci.org 

ПИБ: 100399239  МАТИЧНИ БРОЈ: 08070628  БРОЈ РАЧУНА: 840-120640-18 Управа за трезор  WEB:  www.pecinci.org 

 

Ппред тпга на питаое дир. СИКА д.п.п. г. Гаврилпвића, дпкле се стиглп са реализацијпм 

прпјекта изградое канализаципне мреже у делу Радне зпне “Север“ где ппред фирме СИКА 

ппслује и фирма СИЛБО, ПЕРИ, ЦТ Парк председник Трбпвић је нагласип да је ппкренута 

прпцедура израде прпјектнп-техничке дпкументације и да ће се накпн тпга у сарадои са 

фирмама кпје су заинтереспване тражити мпдел финансираоа изградое недпстајуће 

канализаципне мреже. Ппстпјећа мрежа се налази на удаљенпсти пд 300-400 м. 

Председник је такпђе нагласип да се ради на ппвезиваоу инфраструктуре ГД мреже, 

впдпвпда и канализације за Радну зпну 5.1. кпја се налази са десне стране аутп-пута Е 70 у 

правцу ка Шиду и где је дп сада реализпванп 10-ак инвестиципних прпјеката. 

 

Г. Трбпвић је издап налпг надлежним службама да се уради прпцена кпликп би кпштала 

изградоа недпстајуће сапбраћајнице у делу Радне зпне ЈУГ где ппслује фирма ЦТЦ Унит, Vox, 

PollinoPlast, Kalman штп је у анализиранпј анкети наведенп кап велики прпблем. Првпбитнп 

ће се приступити изради прпјектнп-техничке дпкументације, а накпн тпга у сарадои са 

заинтереспваним странама радити на финансијскпј кпнструкцији за реализацију прпјекта 

изградое сапбраћајнице. 

На кпнстатацију г. Гаврилпвића да је дефинисаое пптреба плаћаоа екплпшке таксе вепма лпше 

и непрецизнп, да даје прпстпр субјективнпм тумачеоу и иритира ппслпдавце начелница ОУ 

Пећинци Драгана Крстић је пбавестила присутне да ппштина Пећинци пд ппчетка гпдине не 

наплаћује екплпшку таксу јер се чека дпнпшеое ппдзакпнских аката кпјим ће пва пбласт 

бити дпдадтнп уређена за теритприју кпмплетне државе и да више неће бити мпгућнпсти 

да свака ЈЛС у раније дефинисанпм расппну пдређује висину екплпшких такси! 

Драган Јанкпв из кпмпаније Силбп и Барбара Сандић из ПФИ Студипс аппстрпфирали су 

прпблем усппренпг пдвијаоа сапбраћаја на укључеоу са индустријске сапбраћајнице из Радне 

зпне “Север“Шиманпвци ка регипналнпм путу кпји впди ка аутп путу Е 70 ппсебнп у тзв. 

“сапбраћајним пикпвима“ кад заппслени дплазе и пдлазе са ппсла. Велике су гужве, дпста 

камипна, шлепера, аутпбуса, аутпмпбила прплази тим делпм радне зпне и насеља Шиманпвци. 

С тим у вези дплази дп кашоеоа у исппруци рпбе, дпласку и пдласку са ппсла. 

Председник Трбпвић је пдгпвприп да је ппштина свесна тпг прпблема. Првпбитна идеја је била 

да се на тпм месту где је сапбраћајни чеп изгради кружни тпк кпји би пмпгућип брже и 

ефикасније пдвијаое сапбраћаја. Међутим, имамп прпблем пграниченпг прпстпра јер се у 

неппсреднпј близини лпкације налази бензинска станица и стамбени пбјекти такп да је у пвим 

услпвима гптпвп немпгуће изградити кружни тпк пдгпварајуће величине. Онп штп се предлаже 

је алтернативнп решеое на кпм ће ппштина радити у нареднпм перипду, а тп је 
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прпширеое ппстпјеће раскрснице и ппстављаое семафпра. На тај начин би се ублажип 

прпблем, и пмпгућилп брже пдвијаое сапбраћаја кпји је у пвпм делу насеља Шиманпвци вепма 

фреквентан. За веће интервенције на инфраструктури ппштина би мпрала да тражи ппдршку 

надлежнпг Министарства и/или регипналне Владе. 

 

На седници Привреднпг савета пд стране дир. Силба и Сике г. Јанкпва и г. Гаврилпвића 

ппменутп је питаое квалитета пијаће впде кпју заппслени и ппслпдавци кпристе. Они тренутнп 

не кпристе впду за пиће из лпкалнпг впдпвпда. Заменик председника ппштине г. Впјкић се 

укључип у дискусију и пбавестип присутне да је у Шиманпвцима изграђена фабрике впде и да 

се прпизвпди впда виспкпг квалитета кпја је предмет сталне анализе ЈКП “Впдпвпд и 

канализација“. Такпђе је нагласип да су у делу Радне зпне “Север“ где ппслују кпмпаније СИКА, 

СИЛБО, ПЕРИ, ЦТ Парк, БОШ, Атлантик Група, ВБМ, Феникс Фарма,  Агена ппстављене нпве 

впдпвпдне цеви и да стпга нема никаквих сметои да се впда кпристи за пиће. Привредници су 

предлпжили да се пни укључе у анализу квалитета пијаће впде и да акп је квалитет 

задпвпљавајући нема прпблема да впду из мреже кпристе за пиће. 
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Питаоа и предлпзи 

 

Директпр и власник предузећа СИЛБО г. Драган Јанкпв је ппставип питаое да ли ппстпји 

мпгућнпст да се пбједиоенп реши питаое Јавнпг превпза на теритприји ппштине. Наиме, пни 

су какп би фирма мпгла несметанп да ради мпрали да купе 4 аутпбуса кпја тренутнп дпвпзе и 

пдвпзе раднике на ппсап. Г. Јанкпв верује да акп би се већина ппслпдаваца кпји ппслују у пвпм 

делу ппштине Пећинци удружили, мпжда би се збирнп мпгап решити прпблем услуге Јавнпг 

превпза на теритприји ппштине Пећинци.  

Начелница ОУ Пећинци Драгана Крстић је нагласила да би се мпглп размишљати п псниваоу 

Јавнпг предузећа за пбављаое услуге Јавнпг превпза на теритприји ЈЛС, ппштп све више 
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радника из пкплних места дплази на ппсап у Радну зпну Шиманпвци. Ппред тпга пбавестила је 

присутне да је ппштина у фази дпнпшеоа кпнцесипнпг акта у вези са ппвераваоем ппсла 

пдвијаоа Јавнпг превпза крпз ЈПП.  

Председник ппштине г. Трбпвић је инфпрмисап присутне да на теритприји ппштине ппслује 

лпкални превпзник “Аутппревпз-Пећинци“, и да би се ту мпгап тражити прпстпр за сарадоу са 

лпкалнпм привредпм за решаваое пвпг прпблема. Привредници свакакп издвајају пдређена 

средства какп би заппслене дпвезли на ппсап. Велики брпј  ппслпдаваца тп ради у сппственпј 

режији, али би у перипду кпји је пред нама тп мпглп да пбавља предузеће чија би тп била 

пснпвна делатнпст (услуга јавнпг превпза). Ппред тпга, председник ппштине пбавестип је 

чланпве Привреднпг савета да је великим залагаоем лпкалне сампуправе у претхпднпм 

перипду прпдужена линија 711 пд Нпвпг Бепграда кпја сад сапбраћа дп Шиманпваца. Градска 

линија прплази крпз радну зпну и насеље Шиманпвци на сваких 45-50 минута, има 6 аутпбуских 

стајалишта и дпдатна је мпгућнпст за превпз заппслених, студената, ђака и псталих грађана дп 

главнпг града! 

Уместп закључка Председник Трбпвић је нагласип да ппштина Пећинци у претхпднпм перипду 

интензивнп ради на унапређеоу квалитета лпкалнпг ппслпвнпг амбијента. У августу ппчиое 

изградоа нпвпг вртића у Шиманпвцима. Реч је п I-oj фази радпва прпцеоене вреднпсти пд пкп 

60 мил. рсд. Кад се пбјекат заврши пмпгућиће се мнпгп бпљи услпви за бправак деце у 

устанпви. Представницу ПФИ Студипс Барбару Сандић је занималп да ли ће ппстпјати 

мпгућнпст да деца заппслених кпји дплазе из других места, ппсебнп Бепграда бправе у 

нпвпизграђенпм предшкплскпм пбјекту. Председник је пдгпвприп да је тп управп идеја, 

укпликп капацитети за смештај деце буду пдгпварајући. 

Г. Трбпвић је јпш једнпм нагласип да је дпста тпга урађенп у претхпднпм перипду  на 

кпмуналнпј инфраструктури. Изграђена је канализаципна мрежа у насељу Шиманпвци и 

великпм делу радне зпне уз планиранп прпширеое на делпве зпне где тп јпш увек није случај. 

Изграђен је Пречистач упптребљених и птпадних впда у Шиманпвцима вреднпсти пд пкп 200. 

мил рсд. Ппред тпга пперативан Пречистач ппстпји и у насељу Пећинци, а канализаципна 

мрежа је изграђена у Пећинцима, Сибачу, Субптишту и тренутнп се извпде радпви у Дпоем 

Тпварнику. У тпку прпшле гпдине уз ппдршку Управе за капитална улагаоа АПВ изграђена је 

приступна сапбраћајница Раднпј зпни 10.2. Сибач-Пећинци кпја се такпђе налази у зпни аутп 

пута Е 70, и где ће сада уз изграђену инфраструктуру бити мпгуће радити на привлачеоу нпвих 

инвестиција.   Изграђенп и ревитализпванп је пкп 7 км путне инфраструктуре у насељу 

Шиманпвци и радним зпнама. ( Санирана је Гплубиначка улица и изграђен деп сапбраћајнице 

кпја је алтернативна веза са Раднпм зпнпм Север, затим  ревитализпван је главни пут, 

Кроешевачка улица кпја пд центра насеља крпз радну зпну впди ка укључеоу на аутп пут Е 70 и 
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петљу Шиманпвци, пресвучена је индустријска сапбраћајница у делу Радне зпне “Север“ кпја 

ппчиое кпд лпкације ПФИ Студипс и завршава у близини прпизвпднпг ппгпна Агена). 

Све гпре наведенп је деп капиталних прпјеката кпји су реализпвани у претхпднпм перипду. 

Наша мисија ја да наставимп у тпм смеру и да заједнп са лпкалнпм ппслпвнпм заједницпм 

интензивнп радимп на унапређеоу квалитета привреднпг амбијента, привлачеоу и 

реализацији нпвих инвестиција у ппштини Пећинци. 

 

   

  


