Влада Републике Србије Serbian Government
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С THE OFFICE FOR COOPERATION WITH
ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ THE DIASPORA AND SERBS IN THE REGION

БЕЛЕШКА
са заседања Економског савета дијаспоре и Срба у региону.
Заседање је одржано 06.06.2013. године у Београду у просторијама фирме “CMS
Reich-Rohrwig Hainz“ у улици Цинцар Јанкова бр.3 са почетком у 14,00 часова.
Заседање је водио др Радивоје Петрикић као координатор и домаћин заседања
економског савета.
Састанку су присуствовали чланови Економског савета дијаспоре и Срба у
региону, Милован Аранђеловић из Аустралије, Зоран Милинковић из Француске,
Господин проф. др Станко Станић из Републике Српске, Милисав Алексић,
потпредседник скупштине дијаспоре из Француске као и Чедомир Ђордђевић из
Јужноафричке Републике и Марио Мијатовић из Канаде који су заседању присуствовали
преко конференцијске везе.
Састанку испред сектора за пословну сарадњу и локално повезивање са дијаспором
и Србима у региону присуствовали су помоћник директора канцеларије Вукман
Кривокућа, самостални саветник Борка Радовановић и млађи саветник Павле Брајовић.
Повод састанка био је усаглашавање активности економског савета дијаспоре и
Срба у региону пред предстојећу Скупштину дијаспоре.
Вукман Кривокућа је представио пројекат “Запослимо Србију“ и информисао
присутне чланове савета о активностима пројекта као и потенцијалима које пројекат има.
Радивоје Петрикић је пратећи дневни ред изнео предлог да се на предстојећој
Скупштини дијаспоре покрене питање активних чланова економског савета и да се
предложи да неактивни чланови буду замењени.
Као други предлог, Петрикић је навео да је потребно да се промовише сет закона
који би, након што се усвоје, служили микро улагањима.
Борка Радовановић је представила интернет страницу која је у изради, и која ће
служити промовисању инвестиционих потенцијала Србије на локалном нивоу и затражила
предлоге чланова економског савета како би та страница била унапређена.
Радивоје Петрикић је понудио своју помоћ у правној документацији потребној за
пословање у Србији која би била презентована на интернет страници.
Након што су предствљени пројекат и интернет страница, Петрикић је поставио
питање да ли је могуће да се у локалним самоуправама постави службено лице које би
имало функцију официра за везу са дијаспором.
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Петрикић је такође предложио да се пред министарством економије траже порески
подстицаји за нове фирме.
Чланови савета су заједнички представили проблем у разговорима са Министрима
из ресора релевантих за инвестиције и предложили да се примери добре праксе али и
жалбе на сарадњу на локалном нивоу промовишу у медијима.
Милинковић је поставио питање да ли треба да се савет састаје ако се са идејама
стане и ако се предлози не усвајају. Предложио је и да се направи тим људи који ће бити
задужени за привлачење инвестиција и фонд на државном нивоу који би давао проценат
тим људима ако доведу инвестиције у Србију. Милинковић је навео да лично има већ
потписан такав споразум са неким градовима у Србији.
Аранђеловић је питао како могу да помажу Србији ако се чланови ни не познају и
предложио да сви чланови размене своје биографије и контакте.
Ђорђевић је предложио да у локалним самоуправама које буде хтеле да поставе
службеника који би сарађивао са дијаспором, то буде неко ко има искуства у раду са
привредом, економске или правне струке.
Мијатовић је навео проблеме у привлачењу инвестиција и предложио да како би
представници економског савета имали легитимитет у разговорима са потенцијалним
инвеститорима, добију неку врсту службеног документа ( легитимације, визит карте ) и на
тај начин могу и да користе просторије Србије ( амбасаде и друге зграде ) као место
састанка са инвеститорима.
Станић је саветовао да се у пројекте и инвестиције укључе и градови на Косову.
Након свих предлога, Петрикић је дао закључке и предлоге за наредно заседање :
-

-

-

Договорено је да се направи још један састанак, по могућству дан пред
скупштину дијаспоре и Срба у региону.
Да се утиче на све чланове да дођу како би било више учесника
Да се доставе контакти економских саветника
Чланови су се сложили да треба да се ради на привлачењу
инвестиција на локалном нивоу и да се ради на законским предлозима
који би то подстицали.
Чланови су се сложили и да је потребна боља сарадња екномског
савета и да је потребно да се тај савет сведе ако треба и на мање људи
ако ће бити продуктивнији и да се види ко није активан у савету.
Интернет страница је нешто што треба да се стално дупуњује и
чланови савета су понудили своју помоћ
Предложено је и да се медијски промовише рад економског савета у
привлачењу инвестиција.

Састанак је завршен у 16,30 часова.
10 .06. 2013
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