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Привредна комора Србије 

Ресавска 13- 15  

11000 Београд 

 

Парламенту предузетника 

 

Предмет: Иницијатива за решавање питања финансирања рада Општих удружења             

предузетника у Републици Србији 
 

Имајући у виду потребе са којима се у свакодневном деловању сусрећу Општа удружења 

предузетника у Републици Србији, као и неопходност  да се обезбеде извори финансирања за 

њихов рад, на основу Одлуке  Скупштине ОУП Нови Београд достављамо вам следећу: 

 

И Н И Ц И Ј А Т И В У 

 
Да Парламент предузетника на првој својој седници  усвоји одлуку којом се покреће 

иницијатива за решавање питања финансирања рада Општих удружења предузетника  Републици 

Србији и то на следећи начин: 

 

1. Преко општина (доделом средстава из буџета општина, како би се омогућио озбиљан рад 

на терерну у директном разговору са предузетницима- повећање броја чланова), 

 

2. Подршка од стране компанија и јавних предузећа кроз финасирање одређених пројеката 

(свако удружење би могло да напише пројекат који би желели да спроведу у дело уз 

финансијску помоћ великих компанија- уколико су за ту опцију заинтересовани), 

 

3. Финасирање пројеката кроз фондове ЕУ (грант средства- помоћ ПKС у изради пројеката 

као и директне комуникације са ЕУ фондовима); 

 

           Сматрамо да ову иницијативу треба упути надлежним институцијама и министарствима 

Републике Србије, а полазећи од велике важности да се уреди начин финансирања, као и положај 

Општих удружења предузетника у Републици Србији што би разултирало успешном оставивању 

мисије која им је и намењена, а то је  унапређење услова рада за предузетнике у Републици Србији. 

 

Сагледавајући положај и потребе Општих удружења предузетника  у Републици Србији 

сматрамо да је ово једини и исправан начин да се побољша њихов положај, као и да се унапреди 

њихов рад у нашој земљи, чиме ће се у великој мери унапредити  и рад самих предузетника и 

отворити нове могућности за унапређење њиховог положаја. 

 

 

У Београду, 17.02.2021. године    Секретар ОУП Нови Београд 

                Милош Павковић 

 


