УПИТНИК ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ
ОПШТИНА ПАРАЋИН

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОДАВЦУ

Назив привредног субјекта

Матични број
Директор / заступник
Седиште и адреса
Шифра претежне делатности
Назив претежне делатности
Контакт телефон:
Е-маил:
Интернет адреса:

Класификација

Датум оснивања

1. предузетник
2. микро правно лице
3. мало правно лице
4. средње правно лице
5. велико правно лице
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ОПШТИНА ПАРАЋИН

1. САРАДЊА ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА

1.1.

Да ли сте икада имали било какве контакте са руководством
града/општине (контакт са градоначелником, учешће у Привредном
савету, економском форуму, радној групи за израду стратегије и сл.)?

1) ДА
2) НЕ

1.2.

Уколико сте имали сарадњу, молимо Вас да наведете на који начин

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

1.3.







1.4.

Оцена сарадње привредника са одређеним институцијама
(5-Изузетно, 4-Добро, 3- Задовољава, 2 – Лоше , 1- Без мишљења)
Председник општине ____________________
Скупштина/Веће_________________________
Канцеларија за локални економски развој__________________
Национална служба за запошљавање_____________________
Општински услужни центар_______________________________
Привредна комора_______________________________________

Koji је највећи проблем у раду институција?

_____________________________________________________________
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1.5.

Да ли су неке од предложених иницијатива пословног сектора
позитивно решене?

____________________________________________________________
1.6.

Ако је одговор ДА, наведите о којим иницијативама је реч?

____________________________________________________________
1.7.

Уколико постоји, колико је Привредни савет релевантан и признат као
значајан
фактор
у
вашем
окружењу?
(1-нисам упознат да ли постоји привредни савет, 2- потпуно неважно,
3-важно, 4-веома важно, 5-кључно за развој заједнице)

____________________________________________________________
1.8.

Мишљење о квалитету услуга које пружа ЈЛС: (5-Изузетно, 4-Добро,
3- Задовољава, 2 – Лоше , 1- Без мишљења)
Понуда локација и зграда за пословање______________________________
Одржавање путева________________________________________________
Подршка МСП____________________________________________________
Регистровање и пререгистрација предузећа___________________________
Развој путне инфраструктуре________________________________________

2. ЕФИКАСНОСТ СИСТЕМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА
2.1. Да ли сте се у последње време бавили градњом или проширењем
Ваших пословних објеката?
ДА
НЕ
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2.2.

Уколико је одговор ДА, да ли сте задовољни ефикасношћу (временом
добијања грађевинске дозволе)?
ДА
НЕ

2.3.

Уколико је одговор ДА, да ли можете да наведете нека позитивна
искуства приликом издавања?

______________________________________________________________
2.4.

Да ли сте се сусрели са неким препрекама приликом издавања
грађевинских дозвола, ако јесте, које су то препреке?

_______________________________________________________________

3.1.

3. ЛОКАЛНЕ ТАКСЕ И НАДОКНАДЕ
Како бисте оценили: (1- нимало нисам задовољан/на, 2- нисам
задовољан/на, али примећујем побољшања 3- задовољан/на сам,
али има још простора за побољшања 4- веома сам задовољан/на, 5без мишљења)

Просторни план _____________________________________________________
Регулациони планови ________________________________________________
Ефикасност процедура издавања дозвола на локалном нивоу_______________
Ефикасност процедура издавања дозвола на вишим нивоима власти__________
Доступност информација о поступку издавања свих потребних дозвола на веб
сајту-у локалне самоуправе___________________________________________
Информације о доступним локацијама за инвестирање_______________________
Доступност водича, упутстава и формулара за инвеститоре___________________
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3.2.

Шта бисте препоручили вашим локалним властима у смислу
креирања локалне политике такси и накнада?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.3.

Шта бисте препоручили вашим локалним властима у смислу
креирања адекватне политике подстицаја/умањења такси, субвенција
за пословни сектор?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
4.1. Колико Ваша фирма броји запослених?
1) до 5
2) 5-20
3) 20-50
4) 50-100
5) више од 100
4.2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Структура запослених по степену стручне спреме:
I
___________________
II
___________________
III
___________________
IV
____________________
V
____________________
VI
____________________
VII
____________________
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4.3.
1)
2)
3)
4)

Мишљење о квалитету радне снаге у Вашој фирми
Изузетно
Добро
Задовољава
Лоше

4.4.

Који профили радника ће вам бити потребни (у смислу степена
квалификације и занимања)?
___________________________________________________________

4.5.

Да ли тренутно тржиште радне снаге задовољава потребе ваше
компаније?
1) ДА
2) НЕ

4.6.

Уколико је одговор НЕ, зашто?
___________________________________________________________

4.7.
1)
2)
3)

Проналазак нових радника
Немамо проблема са проналажењем нове радне снаге
Имамо потешкоће у проналаску радника специфичних професија
Сматрамо да ћемо у будућности имати проблем проналаска радника
одређених квалификација
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4.8.

Како бисте се изјаснили о ценама, а како о квалитету комуналних
услуга и инфраструктуре у вашој општини: (1 – цене су превисоке, 2 –
цене су донекле реалне, 3-цене су сасвим реалне, 4- цене су ниске,
5- без мишљења)
1) Водоснабдевање _____________________
2) Канализација ________________________
3) Одношење смећа _____________________
4) Грејање _____________________________
5) Услуге превоза _______________________
6) Електрична енергија ______________________________
7) Телекомуникације ________________________________
8) Локална путна инфраструктура _____________________
9) Снабдевање гасом _______________________________

4.9.

На који начин би ЈЛС могла побољшати доступност и квалитет
инфраструктуре и комуналних услуга?
__________________________________________________________

4.10. Генерално мишљење о Параћину и раду локалне самоуправе:
1) Генерално мишљење о граду као месту за пословање
_________________________________________________
2) Генерално мишљење о квалитету живота у граду
________________________________________________
3) Генерално мишљење о локалној самоуправи
_________________________________________________
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Све информације наведене у овом упитнику биће поверљиве и
неће бити доступне јавности у изворном облику.

ХВАЛА НА ОДГОВОРИМА И САРАДЊИ!

