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Дана 26.06.2015. год. у просторијама суботичког Отвореног универзитета, први пут
одржана јавна трибина која је истовремено означила и почетак рада Удружења
привредних друштава и предузетника града Суботице (УПДПСУ). Трибину је
организовало Удружење уз подршку Уније послодаваца Србије и локалне самоуправе са
жељом да се на њој окупи што већи број послодаваца како би изнели своје проблеме и
кроз дијалог нашли решења за стварање реалних и стабилних услова пословања у
будућности.
Координатор Удружења, Александра Добрин, изјавила је да је циљ ове трибине да
Удружење привредних друштава и предузетника окупи послодавце, као израз њихове
природне потребе за јединством којим се постиже снага и значај деловања.
- Послодавци морају да промене свест и да схвате да ће се њихов заједнички глас много
јаче и даље чути ако и сами сагледају и анализирају стање у коме делују, донесу одређене
закључке, предлоге, виђења и сугестије – казала је Александра Добрин.
Директор Уније послодаваца Србије, проф. др Славенко Гргуревић, рекао је да Унија
броји 3.000 чланова, 74 велика предузећа и 122 колективна удружења, и да је идеја већ 20
година иста, а то је да се повежу људи из бизниса.
- Најбитније је повезати људе из малог и средњег посла или бизниса који су у развијеном
свету већ деценијама најфлексибилнији и најефикаснији део привреде и највише могу на
помогну развоју локалног сектора. Треба да се чује реч људи који праве новац, људи који
са нама раде, а то су синдикати, запослени и локална самоуправа. Циљ је да се формира
социјално-економски дијалог и заједничким снагама креира позитивна атмосфера у локалу
- закључио је Гргуревић.
Члан Градског већа задужен за област привреде, Небојша Дарабош, нагласио је да локална
самоуправа подржава идеју Удружења и трибину сматра значајним кораком ка активном
удруживању привредника у локалу.
- Локална самоуправа, по Закону о локалним самоуправама, има обавезу и улогу да ради
на побољшању привредног амбијента у граду. Да би видели шта су потребе привредника,
морамо да нађемо и ефикасан канал комуникације са њима, а свако удруживање
привредника на локалу град подржава и сматра корисним - рекао је Дарабош.
Начелник Севернобачког управног округа, Драги Вучковић, је истакао да подржава ову
иницијативу Удружења која, како је рекао, од самог почетка има у виду сарадњу са
институцијама система и у складу је са оним што Влада Републике Србије настоји да
спроводи, а то је партнерство са приватним и цивилном сектором.
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