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            ГРАД СОМБОР 
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З А П И С Н И К 
 
 Са 6. седнице Привредног савета Града Сомбора, која је одржана у четвртак, 02.02.2017. 
године у  сали бр. 108, зграде Жупаније, са почетком у 10,00 часова.  
 
ПРИСУТНИ:  
 

1. Димитар Павлевски, „Сомболед“ д.о.о, директор, председник Савета, 
2. Михаел Плац, шеф Одсека за локални економски развој, заменик председника 
3. Мирослав Ковачић, члан Градског већа за област комуналне делатности и инвестиције, члан 
4. Иван Камерер, начелник Одељења за привреду, туризам и ЛЕР, члан 
5. Панто Петровић, АМК „Магнет“, директор, члан, 
6. Сава Дојић, члан Градског већа за привреду и финансије, члан. 

 
ОДСУТНИ: Душанка Голубовић, градоначелник Града Сомбора, Љубица Прокин, директор 

финансија, „Фиорано“ д.о.о, члан, Александар Лалић, директор „Агриком“ д.о.о, члан. 
 
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Антонио Ратковић, Заменик градоначелника Града Сомбора, члан Немања 

Сарач, члан Градског већа за област културе и образовања, Невена Ћирић, ПП „Сомбор“, Златко 

Штрангар, Опште удружење предузетника, Зоран Булатовић, директор РПК Сомбор  и Јована Грујић, 
записничар. 
 
 Седницом Привредног савета руководи Димитар Павлевски, председник Савета. 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 
1. Усвајање записника са 5. седнице Привредног савета  
2. Увођење дуалног образовања  
 
Тачка 1. 
 
Усвајање записника са 5. седнице Привредног савета 
 Уводним излагањем члан Градског већа за привреду и финансије, Сава Дојић поздравио је 

присутне и усвојио записик са 5. седнице Привредног савета једногласно, без примедби. 
 
Тачка 2.  
 
Увођење дуалног образовања у школски систем 
 Члан Градског већа за привреду и финансије, Сава Дојић, је изнео да је суштина дуалног 

образовања повезивање школства са приведом на начин да се прво јасно идентификују потребе 

провредника са територије града Сомбора за одређеним образовним профилима.  
 У расправу се укључио Немања Сарач, члан Градског већа за област културе и образовања, 

који је истакао да је реч о увођењу нове уписне политике у средњошколски-школски систем са 

циљем развијања Плана уписа у средње школе. Овај План почива на иницијативи и сарадњи 

Министарства просвете, локалних самоуправа, Сталне конференције градова и општина и 



Националне службе за запошљавање. На локалном нивоу ова се сарадња одвија на нивоу Града, 

Школске управе Сомбор и Регионалне привредне коморе.  
 Ресорна Одељење Градске управе проследила су привредним субјектима са територије Града 

Изјаву о намери послодавца, чијим би попуњавањем послодавци показали спремност да пруже 

стручну и/или материјалну подршку школи и ученицима, а истовремено и потврдили да имају 

потребу за запошљавањем  лица наведеног занимања у школској 2017./2018. 
 Сава Дојић указао је да је додатни бенефит увођења дуалног образовања сузбијање сиве 

економије, тј. рада на црно.  
 Указано је на најкритичније привредне секторе, односно дефицитарне струке на територији 

Града, у које спадају нарочито текстилна индустрија, угоститељство, производња, пољопривредне 

струке. 
 Председник савете, Димитар Павлевски, истакао је да је дуално образовање озбиљан напредак 

собзиром на проблеме са којима се сусрећ послодавци када траже радни снагу одговарајућег 

профила. 
 Директор Регионалне привредне коморе, Зоран Булатовић, навео је да постоји озбиљан 

дефицит радне снаге у односу на потребе које инвеститори исказују, те да је последица ранијег 

образовног система недовољно младих образованих кадрова, а да су школовани неки профили који 

су овде не препознатљиви када је реч о привреди. Дефицит се исказује на територији Града нарочито 

у текстилној производњи. 
 Невена Ћирић, ПП Сомбор, навела је да годинама сарађује са средњом Пољопривредном 

школом, а да постоји знатан недостатак пољопривредних техничара, прехрамбених техничара, 
руковалаца-механичара пољопривредне технике и пекара.  
 Члан Градског већа за област комуналне делатности и инвестиције, Мирослав Ковачић, навео 

је да је неопходно дефинисати потребе за радном снагом постојеће привреде (фабрика „Фиорано“ - 
кројачица, трикотажа, „Проџети“ - ципелари...), односно потенцијалних будућих инвеститора како би 

се увеле дефицитарни образовни профили у средње школе, на територији локалне самоуправе. 
 Златко Штрангар, председник Општег удружење предузетника, указао је да су предузетници 

врло заинтересовани за попуњавање Изјаве о намери послодавца чиме би потврдили да имају 

потребу за запошљавањем лица наведених занимања у будућности.  
 
Закључак:  
 Закључено је да ће попуњену Изјаву о намери послодавца коју су ресорна одељења Градске 

управе града Сомбора у сарадњи са РПК Сомбор и Школска управа града Сомбора, прослеђену 
релевантним привредним субјектима, исти доставити на даље поступање.  
 
 
 
 
Седница је завршена у 11,00 часова.  
 
 
                        ПРЕДСЕДНИК САВЕТА,  
                                                                            Димитар Павлевски с.р.          
 
    
 
Записничар: 
Јована Грујић, Одсек за ЛЕР  


