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1.УВОД 

1.1.
УВОДНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛИКА

 

 
‘’Tренуци кризе и тешке ситуације носе у себи једну 
предност: терају нас на размишљање’’ – рекао је Нехру. 
Свесни да перспективе  једне локалне заједнице извиру 
из економије, одлучили смо да локалним посебностима 
изменимо панораму економске кризе у Србији.
Бројним мерама пробудили смо спутану енергију и 
обновили веру у сопствене могућности. Искористили смо 
слободан простор, направили крупне кораке, покренули 
значајне  иницијативе, увели многобројне олакшице за 
све који су желели да улажу у Крагујевац.

 Убрзо, наш град идентификован је и убележен на мапу повољних инвестиционих 
дестинација Европе. Развојем мреже институција и организација за подршку бизнису, 
промоцијом града као инвестиционе дестинације и иницирањем подстицајних мера за 
инвеститоре, израдом стратегије локалног и регионалног економског развоја, Крагујевац 
је данас лидер у локално економском развоју и средина са позитивном пословном климом. 
Повратак ФИАТ-а  у Крагујевац и намера да  у нашем граду буде смештена једна од његових 
најмодернијих фабрика у овом делу Европе, свакако је најважнија економска вест у протеклих 
пар година.  То је за последицу имало и долазак стратешких ФИАТ – ових коопераната, 
произвођача ауто делова попут «Џонсон контролса», «Мањети Марелија» и других. Повољну 
инвестициону климу међу првима су препознали «Метро», «Рода», «Туш», «Идеа», «Делта» 
... Израелска компанија «Плаза» у Крагујевцу је изградила свој први шопинг мол у Србији. 
Немачка компанија «Мегле» уложила је у крагујевачку млекару четири милиона евра, а 
аустријска компанија  «Супер нова» ускоро почиње изградњу тржног центра. 
 Предузетници су покретачи и главни носиоци промена и напретка економије у једном 
друштву. Они су мотор промена, иновација, ефикасности и конкурентности, што су основне 
претпоставке на којима почива сака здрава економија. Свесни те чињенице, одлучили смо 
да предузетнику културу промовишемо најпре међу младима, почевши од школског узраста, 
због чега смо приступили изради Локалног плана акције за омладинско предузетништво. 
Крагујевац ће тако, међу првим градовима у Србији добити овакав стратешки документ, 
којим се дефинише локална политика према младима у области предузетништва и предвиђа 
развијање нових партнерстава између образовних установа, цивилног и пословног сектора.  
Промоцијом предузетништва међу младима, путем различитих програма, сајмова и пракси, 
још у току трајања њиховог формалног образовања, желимо да развијамо и подржимо њихову 
самоиницијативу, самопоуздање, креативност, тимски рад и одговорност, да их учимо да 
сами креирају пословне прилике и тиме повећају шансе за запошљавање. Додатна знања и 
вештине које усвајају на овај начин могу бити драгоцена искуства у даљем планирању живота 
и каријере.  

                               Градоначелник града Крагујевца 
Верољуб Стевановић 
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1.3.
ЗАШТО ОМЛАДИНСКО 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО?

 Европа 2020 – стратегија за паметан, 
одржив и инклузивни раст, питању 
омладинског предузетништва даје посебан 
значај, сматрајући да предузентиштво младих 
није само питањe запошљавања, већ начин да 
се  омогући реализација иновативних идеја,  
повећа социјални капитал, обезбеди одржив 
развој посебно на нивоу  локалних заједница. 
Низ међународних докумената подржава овај 
концепт у различитим областима. Посебна пажња 
је посвећена систему образовања (Осло агенда 
са закључцима конференције: Предузетничко 
образовање у Европи: Развој предузетничке 
свети  кроз образовање, октобар 2006., Стратегија 
ЕУ за образовање и усавршавање, 2009), али и 
значају укључивања сва три сектора ( јавног, 
приватног и сектора грађанског друштва)  у 
процесу дефинисања политике која подржава 
концепт омладинског предузетништва. 
 Република Србија је у претходном периоду 
донела низ значајних стратешких  документа у 
којима се концепт омладинског предузетништва 
промовише и подржава на различите начине,. 
( Национална стратегија Србије за приступање 
Европској Унији,   2005. године. Национална 
стратегија одрживог развоја Србије, 2009; 
Стратегија и политика развоја индустрије 
Републике Србије од 2011. до 2020. године; 
Стратегија развоја конкурентних и иновативних 
малих и средњих предузећа за период од 2008. до 
2013.; Стратегија развоја стручног образовања у 
Републици Србији; Стратегија развоја образовања 
одраслих у Републици Србији, Стратегија 
каријерног вођења и саветовања у Републици 
Србији).

......................................................................
.........

Подстицати информисање, каријерно 
вођење и саветовање младих о 

могућностима самозапошљавања и 
развој предузетништва,

.....................................................................
.......

Подстицати развој програма 
самозапошљавања, омладинског 
предузетништва и задругарства 
младих, нарочито усмерених ка 
развијању високопродуктивних 

и технолошки интензивних грана 
(сектор информационих технологија, 
индустријски и технолошки паркови 

и сл.)
.....................................................................

.......
Стимулисати и подстицати локална 

партнерства између јединица локалних 
самоуправа, социјалних партнера 
и удружења грађана које окупљају 
младе ради њиховог укључивања у 

програме и пројекте којима се развија 
предузетнички сектор;

.....................................................................
......

Стимулисати развој предузетништва у 
посебним економским гранама (развој 
еко-туризма, агробизниса, рециклаже 

и сл.)
.....................................................................

......
Обезбедити нове и унапредити 
постојеће кредитне линије ради 

повећања заинтересованости младих 
у свим срединама за отпочињање 

сопственог пословања и раста 
запослености;

.....................................................................
......

Унапредити постојећи систем 
олакшица и субвенција ради 
стимулисања послодаваца да 

запошљавају младе;
......................................................................

........
Афирмисати друштвено одговорно 

пословање.
......................................................................

........
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 Национална стратегија за младе  
као кључни  изазов за развој омладинског 
предузетништва препознаје  недовољно 
развијање предузетничких вештина код 
младих, као и њихово укључивање у програме 
самозапошљавања. Узроок лежи у непостојању 
адекватних образовних програма. Стога се 
овом стратегијом предлажу мере којима ће 
подстицати отварање нових радних места, 
унапређење самозапошљавања и нарочито 
предузетништва младих у свим срединама. 
Посебан значај је посвећен питањима од 
значаја за подизање компентенција младих 
у области предузетништва. 

 Национална стратегија запошљавања 
2011 – 2020.године, тежи успостављању 
ефикасаног, стабилног и одрживог тренда 
раста запослености. Подршка страним 
директним инвестицијама и извозно 
оријентисаним програмима су мере које ће 
бити посебно подржане у циљу стварања 
услова за отварање нових радних места. 
Приоритетне активности које треба 
да допринесу повећању запослености 
јесу подршка отварању нових радних 
места у малим и средњим преузећима и 
подстицање предузетништва. Активне 
мере за подстицање запошљавања младих 
биће циљно оријентисане и усклађене 

са специфичним потребама младих и 
уједно усмерене на стварање могућности 
за продуктивно запошљавање и ефикасан 
прелазак са школовања на рад. У циљу 
подизања запошљивости и стицања 
одговарајућег искуства, промовисаће се и 
подстицати организовање стручне праксе 
за ученике и студенте завршних година, као 
један од начина упознавања младих са светом 
рада, стицања радног искуства и припреме за 
запошљавање. 
 Овом стратегијом, локалним 
самоуправама се поверевају  нове улоге 
и одговорности која подразумевају, не 
само имплементацију националне, већ и 
креирање локалне политике запошљавања, 
која ће уважавати све карактеристике и 
специфичности локалног окружења.

 Град Крагујевац, усвајањем локалне 
Стратегије за младе  је показао спремност 
да ангажовањем постојећих ресурса 
и обезбеђивањем подршке од стране 
националних и међународних партнера, 
значајно унапреди положај младих у граду 
Крагујевцу. 
Препознајући висок проценат незапослености 
у популацији младих, локална Стратегија 
за младе, као први приоритет препознаје – 
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смањење незапослености младих, па  поред 
осталих, као специфичне циљеве дефинише: 
развој програма омладинског предузетништва 
у средњој школи и  развој предузетништва 
кроз мере подршке младима који почињу 
сопствени бизнис;
 У том смислу процес израде  Локалног 
плана акције за омладинско предузетништво 
тежи да, кроз широк партиципативни процес 
са релевантним заинтересованим странама, 
препозна кључне изазове за успостављање 
и развој омладинсиог предузетништва  и 
дефинише стратешке правце и конкретне 
активности које ће у великој мери допринети 
да град Крагујевац буде пример добре праксе 
за друге градове/општине у Србији. 

1.4.
ПРОЦЕС  И ПРИНЦИПИ

ИЗРАДЕ ЛАП-а

 Локални план акције за омладинско 
пред узе тништво нас тао је  током 
консултативног процеса реализованог у 
периоду октобар 2011. – фебруар 2012.
године. Процес  је инициран од стране Бизнис 
старт уп центра пројектом  „ Омладинско 
предузетништво, партнерство јавног и 
цивилног сектора“  који је подржан од стране 
Програма Подршка цивилном друштву, 
финансираног од стране Делегације ЕУ.  
 Град Крагујевац је, препознајући 
интерес да се политици омладинског 
предузетништва приступи на одговоран 
и одржив начин, преузео је координацију 
процеса израде Локалног плана акције 
усвајањем одлуке Градског већа (бр 112-
682/11-V, од 3.11.2011.) о формирању Радне 
групе и Скупштинске одлуке о изради ЛАПа 
за омладинског предузетништво (30-12/11-I, 
od 28/10/2011).
 Методологија израде  је омогућила да 
се артикулишу кључни изазови и дефинишу 
правци у којима ће се у периоду од 2012 – 
2015. године  успостављати и даље развијати 
омладинско предузетништво у граду 
Крагујевцу, поштујући следеће принципе:

- Партнерс тво у планирању  –
представницима јавног, приватног и 
сектора грађанског друштва омогућено 
је да  препознају интерес за сарадњу у 
овој области, која ће им омогућити да 
на ефикаснији и ефективнији начин 
користе постојеће и стварају нове 
ресурсе; 

- Партиципација у процени и 
заснованост на подацима  – поред 
доступних  података, значајан допринос 
процени постојећег стања дали су и 
представници студената, незапослени, 
представници  удружења грађана и 
млади предузетници.  Њихови ставови 
и предлози исказани током реализације 
фокус група су омогућили да правци 
деловања у наредном периоду одговоре 
на приоритетне потребе; 

- Објективност и рационалност - 
објективна процена снага и слабости 
постојећег стања у овој области и 
сагледавање шанси и претњи које се 
могу очекивати на националном и 
међународном плану, представљала је 
основу за планирање које је усмерено 
ка достижним резултатима у наведеном 
периоду. 

 Поштовање наведених принципа 
омогућило је да се на рационалан начин 
усмере активности којима ће се, корак по 
корак,  унапређивати постојећи и градити 
нови одрживи механизми на локалном нивоу 
и паралелно развијати свест о могућностима 
које концепт омладинског предузетништва 
нуди за развој читаве заједнице.
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1.5.
ЗАХВАЛНОСТ

УЧЕСНИЦИМА 

 БСЦ Крагујевац са партнерима 
најискреније се захваљује свим учесницима 
процесима, на издвојеном времену, 
посвећености и мотивацији да дају 
свој допринос изради овог документа. 
Користимо прилику да се захвалимо и свим 
организацијама и институцијама, које су биле 
веома отворене за сарадњу и делегирале своје 
представнике. 

 У складу са поштовањем принципа 
мултисекторског приступа, Радну групу за 
израду Локалног плана чинили су:

 1. Зоран Кузмановић, начелник 
Градске управе за привредне ресурсе града 
Крагујеваца, координатор радне групе
Заменик: Бојан Тодоровић, извршилац у 
Одељењу за локални економски развој
 2. Наташа Пешић Радосављевић, 
начелник Одељења за локални економски 
развој
Заменик: Биљана Томић, извршилац у 
Одељењу за локални економски развој
 3. Драган Новаковић, Регионална 
привредна комора Крагујевас, асистент 
пројекта у Заједници удружења предузетника
Заменик: Марија Стојановић, Регионална 
привредна комора Крагујевац, асистент 
пројекта у Центру за ЕОИ и европске 
интеграције
 4. Небојша Абадић, Бизнис иновациони 
центар, организатор за послове ИТ тренинг 
центра
Заменик: Иван Маркович, Бизнис иновациони 
центар, координатор за развој тржишта
 5. Миља Пивљанин, Национална служба 
за запишљавање, Саветник за запошљавање
Заменик: Милош Кашиковић, Национална 
служба за запошљавање, Саветник за 
запошљавање
 6. Љубица Башић, Директорка ТУШ 
Тоза Драговић
Заменик: Срђана Светозаревић, Школска 
управа Крагујевац
 7. Марија Стојадиновић, Бизнис Старт-
Уп Центар Крагујевац, директорка пројекта

Заменик: Немања Јовичић, Бизнис Старт-Уп 
Центар Крагујевац, програм менаџер
 8. Бранкица Павићевић, Канцеларија за 
младе, координаторка Регионалне канцеларије 
Крагујевац
Заменик: Бранко Ратковић, Канцеларија за 
младе, координатор Локалне канцеларије 
Крагујевац
 9. Војо Лучић, НВО Сунце, извршни 
директор
Заменик: Слађана Милошевић, НВО Сунце, 
председница управног одбора
 10. Маријана Миленковић, Бизнис 
иновациони програм, координатор програма 
ученичког предузетништва
Заменик: Срђан Младеновић, Бизнис 
иновациони програм, координатор програма 
ученичког предузетништва
 11. Наташа Јевтовић, Удружење 
студената са хендикепом Крагујевац, 
Председник
Заменик: Марија Петровић, Удружење 
студената са хендикепом Крагујевац, Секретар
 12. Владимир Маринковић, извршни 
директор компаније Сунце Маринковић
Заменик: Александра Радиновић, шеф 
маркетинга компаније Сунце Маринковић
 13. Радмила Радовановић, Регионална 
агенција за економски развој Шумадије и 
Поморавља, саветник за бизнис и информације
Заменик: Милица Чукарић, Регионална 
агенција за економски развој Шумадије и 
Поморавља, саветник за бизнис и информације
 14. Проф. Др Петар Веселиновић, 
Економски факултет Универзитета у 
Крагујевцу
Заменик: др Никола Макојевић, Економски 
факултет Универзитета у Крагујевцу

 Осим Радне групе, читавом процесу 
значајан допринос су дали и представници 
младих, студената, младих предузетника и 
представника цивилног друштва, који су 
као учесници фокус група, износили своја 
размишљања, ставове и предлоге. Преглед 
свих учесника фокус група дат је у делу 
документа, који сумира резултате фокус група. 
 На крају, посебну захвалност дугујемо 
менторки, Бранкци Јеремић, дипломираној 
правници, експерткињи са вишегодишњим 
искуством у управљању процесима израде 
различитих стратешких докумената, која је 
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посвећено и професионално водила читав 
процес израде Локалног плана акције и 
фацилитирала целокупан рад Радне групе.
 

2. КОНТЕКСТ

2.1.
ГЕОГРАФСКА

СЛИКА

 Територија града Крагујевца обухвата 
површину од 835км2, од чега 534км2 или 63,9% 
припада руралном подручју, а 301км2  или 
36,1% територије припада урбаној зони. 

 У укупној површини округа територија 
града учествује са 35%, а у површини 
републике са око 1%. 

Град Крагујевац је разгранатом мрежом путева 
повезан са великим бројем градова и насеља: 

Београд 140 км, 
Чачак 60 км,  
Краљево 50 км, 
Ниш 160 км, 
Нови Сад 230 км
Железничком пругом могућ је саобраћај у 4 
главна правца:

Крагујевац - Београд - Суботица - 
Будимпешта 

Крагујевац - Ниш - Софија 
Крагујевац - Подгорица - Бар (морска лука) 
Крагујевац - Скопље - Солун (морска лука). 

2.2.
ДЕМОГРАФСКА

СЛИКA

Основне демографске караткеристике: 

•	 Укупан број становника према  
резултатима пописа из 2011. год. је 
177.468 за  читаву територију града.

•	 Од укупног броја у урбаној зони 
живи  83%, а у руралној зони 17%  
становника; 

•	 Од укупног броја становника  48%  су 
мушкарци, а  52% жене ; 

•	 Просечна густина насељености је 
212 становника на 1км2 на читавој 
територији града и она је већа од 
просечне густине насељености Србије 
за 40%. Густина насељености у урбаној 
зони износи 489 становика на км2, док 
је у руралном подручју града она мања 
за скоро 9 пута ( 56 становника/км2). 

•	 По броју становника град Крагујевац 
учествује са 2,35%  у укупном броју 
становника Србије и четврти је по 
величини град  у Републици Србији.
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Графикон 1 // Промена броја становника у граду Крагујевцу по годинама 

* Извор: Републички завод за статистику – Резултати пописа по пописним периодима 
 
 Број становника града Крагујевца се до 2002. године континуиран увећавао. Резултати 
пописа за 2011.годину говоре о смањењу броја за 3.328 становника. Узроци смањења броја 
становника су смањење природног прираштаја и повећање стопе морталитета.
 Статистички подаци говоре у прилог тренду миграција младих становника  у веће 
центре (Београд, Нови Сад), па и се овај демографски тренд јавља као један од узрока смањења 
броја становника у граду Крагујевцу. 

Графикон 2 // Структура становништва по основним контигентима

 

- Половина од укупног броја становника( 49,49 %) припада старосној категорији  
између 30 и 60 година 

- 14,14% чине старији од 60 година, што је испод републичког просека, који према 
прелиминарним резултатима пописа из 2012.године износи 17,30%. 

- 15,15% чине деца од 0 – 15 година, а  22,22% спада у категорију младих од 15 -30 година. 
- Просечна старост у граду Крагујевцу је  38,3 године ( 37,4 код мушкараца и 39,1 код жена) 

* Извор: РЗС
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Табела 1 // Образовна структура становништва 

- У образовној структури, проценат становништва са средњом стручном спремом (51.34%) 
је виши од републичког просека, као и  удео популације са завршеном вишом ( 5,82%)  
и високом школом  (7,63%). 

- У укупном броју становника неписмено становништво учествује са  1,63%, што је изнад 
републичког просека; 

Графикон 3 // Кретање броја запослених

 * Извор: Републички завод за статистику
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Графикон 4 //  Кретања броја запослених у јавном и приватном сектору 

         

 * Извор: РПК Крaгујевац 

 Ако се посматра кретање укопног броја запослених, уочљив је тренд пада броја 
запослених, посебно од 2008.године, као последица светске рецесије која није могла заобићи 
ни град Крагујевац. 
 Смањење броја лица која самостално обављају делатност је за скоро три пута веће од 
смањења броја запослених у јавном сектору, па су мере афирмативне акције локалне заједнице 
неопходне како би се на брз и ефикасан начин изашло у сусрет овом проблему. 

Графикон 5 // Кретање броја незапослених 

 *Извор: НСЗ Филијала Крагујевац 
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Табела 2 // Незапослени према степену образовања

 * Извор: НСЗ Филијала Крагујевац

 Подаци говоре о релативно устаљеном броју незапослених који се налазе на евиденцији 
НСЗ Филијале Крагујевац.
 Незапослени са завршеном средњом стручном спремом доминирају у укупном броју 
незапослених са преко 56%.  Овим се потврђује генерални став да образовни систем не 
излази у сусрет потребама тржишта рада. Стога је неопходна боља координација локалне 
управе, образовног система ( формалног и неформалног) и послодаваца у циљу креирања 
образовних профила који одговарају реалним и/или планираним потребама заједнице. 

Табела 3 // Кретање броја незапослених према старосној структури

 

 * Извор: НСЗ Филијала Крагујевац

 Анализа података приказаних у табели, говори  у прилог чињеници да су млади до 30 
година,  друга по величини старосна категорија у категорији незапослених. 
 Уколико се посматра тренд кретања назапослености младих у последње три године,  увиђа 
се стагнација, па су мере афирмативне акције неопходне, уколико се питању запошљавања, 
посебно младих предузетника,  жели посветити посебна пажња.
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Графикон 6 // Новопријављени по полу и годинама старости 

 * Извор: НСЗ Филијала Крагујевац 2011.године 

 Током 2011.године не евиденцији НСЗ Филијала Крагујевац, 
од укупног броја пријављених 6.137 лица су евидентирани као 
новопријављени. Жене чине 44% новопријављених незапослених 
лица. 
 Одељењу за посредовање у запошљавању и планирању 
каријере, НСЗ  Филијале Крагујевац,  обратило се 66%,  од укупног 
броја новопријављених лица, којима су пружене мере подршке у 
запошљавању.34% новопријављених лица припадају категорији 
технолошких вишкова, који користе мере НСЗ намењене остваривању 
права на пензију.
 40 % од укупног броја новопријављених чине млади између 
15 – 24 године старости. Углавном је реч о младима који су се на 
евиденцију пријавили са средњом стручном спремом. 60% од укупно 
пријављених лица користило је услуге Одељења за посредовање у 
запошљавању и планирању каријере. 
 Категорија младих између 25-29 година старости је заступљена 
са 13% у укупном броју новопријављених. 72 % младих, углавном 
високообразованих, користе мере подршке Одељења за посредовање 
у запошљавању и планирању каријере.  
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2.3.
СОЦИО – ЕКОНОМСКА

АНАЛИЗА 

 У оквиру Градске управе града 
Крагујевца, организују се и финансирају 
активности које на дирекатан или индиректан 
начин могу допринети развоју концепта 
омладинско предузетништва: 
 Градска управа за привреду, спорт и 
спортску инфраструктуру, координира и 
прати рад Канцеларије за младе, која је један 
од битних носиоца  активности везаних за 
промоцију и подизање свести о омладинском 
предузетништву. Поред тога, у оквиру 
Одељења за привреду и локални економски 
развој планирају се  средства којима се 
финансирају програми самозапошљавања, 
који обухватају и циљну групу младих до 30 
година старости. 
 Градска управа за здравство, 
социјалну политику и друштвену бригу о 
деци која у складу са Одлуком о социјалној 
заштити града Крагујевца („Службени лист 
града Крагујевца” број 16/11) реализује услуге 
Центра за младе и Клуба младих особа са 
инвалидитетом. У оквиру ових организација 
реализују се активности едукативног карак-
тера, информативне активности и остале 
активности деце и младих у складу са способ-
ностима и испољеним интересовањима. 
Пружањем услуга Центра за младе омогућава 
се развој вештина и креативних способности 
код деце и младих.
 Значајан организациони капацитет, 
успостављен 2005. године, је Савет за 

запошљавање кога чине представници: 
локалне самоуправе, организација посло- 
даваца, синдиката и Националне службе за 
запошљавање. Активности савета везане су за 
давање сагласности на стратешка документа 
( Локални план акције за запошљавање) и 
других докумената везаних за реализацију 
активних мера запошљавања.

 

 Усвајањем Локалног акционог плана 
за младе, оснивањем Канцеларије за младе и 
институционализацијом Савета за младе од 
стране Скупштине града, град Крагујевац је 
формирао базичну структуру за системску 
и континуирану бригу о младима, подржао 
иницијативе за укључивање и развој младих 
на нивоу локалне заједнице. 
 Локална канцеларија за младе је 
део Градске управе за привреду, спорт и 
спортску инфраструктуру. Основана је 23. 
априла 2010. године са циљем да координира 
имплементацију Локалног акционог плана за 
младе, усвојеном 10. децембра 2009. године од 
стране Скупштине града Крагујевца. 
 Локална канцеларија за младе 
организује програме и активности које за циљ 
имају повећање друштвеног учешћа младих 
и побољшању квалитета живота младих у 
Крагујевцу.
 Канцеларија за младе усклађује процес 
реализације приоритета дефинисаних 
Локалним акционом планом за младе са 
актуелним потребама младих. У опису 
рада Канцеларије за младе је и сарадња са 
ученичким/студентским парламентима, као 
и омладинским невладиним организацијама 
којима Канцеларија за младе помаже у 
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спровођењу програма, ради на подизању 
капацитета, координира рад, информише и 
умрежава, међусобно и са другим институ-
цијама које раде са младима. 

 Регионална канцеларија за младе у 
Крагујевцу – од  2008.годинe представља 
канал комуникације између Министарства 
омладине и спорта, 25 локалних канцеларија 
са подручја Шумадијског и Поморавског 
округа и Регионалних канцеларија из Новог 
Сада, Ужица и Ниша, која: 

•	 Пружа информације и подржава 
рад локалних канцеларија за младе 
у региону;

•	 Подстиче омладински активизам и 
пружа помоћ у реализацији пројектих 
идеја; 

•	 Реализује активности (обуке, радио-
ница, трибине, семинаре) у оквиру 
пројеката на којима је Регионална 
канцеларија ангажована у својству 
носиоца или партнера; 

•	 Прати реализацију пројеката одо-
брених од стране Министарства 
омладине и спорта; 

 Иницира и пружа подршку локалним 
канцеларијама за младе у региону и шире; 
Осмишљава и реализује различите врсте 
акције у сарадњи са младима Крагујевца како 
би се изашло у сусрет њиховим приоритетним 
потребама; 
 Сарађују са формалним и неформалним 
групама младих, појединцима, институцијама 
и организацијама на регионалном, нацио-
налном и међународном нивоу;  

 Национална служба за запошљавање 
– Филијала Крагујевац предузима мере од 
значаја за повећање запошљавања, осигурања 
за случај незапослености, остваривање права 
из осигурања за случај незапослености и друга 
права у складу са законом и вођење евиденције 
у области запошљавања.
 Визија НСЗ је подизање квалитета 
рада на ниво других служби за запошљавање 
у Европи. Мисија: НСЗ је оријентисана на 
повећање запошљивости незапослених лица 
кроз активно посредовање и задовољавање 
потреба послодаваца за адекватним кадром.
Постојеће активности: каријерно вођење 
и саветовање (информисање, процене 
запошљивости и индивидуални планови 
запошљавања, сајмови запошљавања, клуб 
за тражење посла, обуке, тренинзи), програми 
додатног образовања, развој предузетништва 
и програм запошљавања (информативне 
и саветодавне услуге, субвенције за 
самозапошљавање, регионални програми), 
јавни радови. 

 Регионална привредна комора 
Крагујевац је самостално, пословно стручна 
асоцијација привреде, која преко својих 
гранских удружења и одбора, Скупштине 
и Управног одбора, заступа интересе својих 
чланица. 
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 Мисија РКП је усмерена ка анализирању 
привредних токова, процени услова 
привређивања како би се креирале адекватне 
мере економске политике. Посебна пажња се 
посвећује праћењу ефеката предузетних мера 
и предлажу правци за њихове евентуалне 
корекције. РКП пружа стручну помоћ својим 
чланицама у решавању конкретних проблема, 
врши афирмацију и промоцију њихових 
производних програма путем сајмова и 
изложби, како у земљи, тако и у иностранству 
и путем интернет презенатција. Комора 
својим чланицама омогућава повезивање 
са иностраним партнерима, обезбеђујући 
контакте преко међународних комора, 
представништава и амбасада страних земаља.
Коморски систем добија све значајнију и 
активнију улогу у процесу прикључивања 
наше земље Европској унији, оживљавању 
производње и повратка наших привредних 
субјеката на страна тржишта. Мобилишући 
све креативне снаге у правцу брже и 
ефикаснијег опоравка привреде и њеног 
лакшег прилагођавања новим условима 
привређивања, РПК Крагујевац очекује брже 
укључивање привреде региона у савремене 
токове тржишне економије. 
 У оквиру РКП Крагујевац, формирана је 
Агенција за промоцију инвестиција и подршку 
бизнису Централне Србије, која је основана у 
оквиру пројекта  PARTNERS иницираног од 
стране Eurochambres, а подржане од стране 
Европске комисије у оквиру регионалног 
CARDS програма 2003.
 рајни задатак Коморе је стварање 
здраве, профитабилне, модерне, тржиштно 
оријентисане привреде региона. 

 Регионална агенција за економски 
развој Шумадије и Поморавља настала је 
2005.године кроз процес трансформације 
Регионалне агенције за развој малих и 

средњих предузећа ( основана 2002.године) 
са примарним циљем стварања услова и 
стимулисања економског и друштвеног развоја 
региона Шумадије и Поморавља.  Са развојем 
институције развијале су се и области на 
којима су усмераване свакодневне активности 
њених одељења. Данас, Регионална агенција 
представља једног од водећих носилаца 
процеса планирања регионалног развоја 
на територији Централне Србије, која своје 
активности усмерава на пет приоритетних 
области развоја:

1) развој малих и средњих предузећа и 
предузетништва 

2) развој људских ресурса
3) развој инфраструктуре
4) развој туризма
5) развој рурала 

На пољу развоја предузетништва, 
Регионална агенција делује: 

1) оперативно – кроз пословно 
и н ф о р м и с а њ е ,  к о н с а л т и н г, 
истраживање тржишта, пословно 
повезивање, обуке и едукације за 
постојеће и потенцијалне МСП. 

2) стратешки – кроз развој 
финансијских механизама за 
подршку развоју МСПП сектора, 
развој механизама за промовисање 
удруживања и стварање ланаца 
вредности, подршку развоју 
иновативности, нових услуга и 
подршку развоју омладинског 
предузетништва. 

 Од почетка свог рада до данас, РЕДАСП 
је организовала преко 420 обука, од тога 270 
обука из различитих области за потенцијалне 
и постојеће предузетнике, са преко 5.000 
полазника. База података броји више од 8.000 
клијената, подржано је преко 800 предузећа/
предузетника и на тај начин омогућено 
отварање преко 1.700 нових радних места. 
 Регионална агенција је успела да 
изгради партнерство са свим релевантним 
институцијама са територије Шумадијског 
и Поморавског округа, а у свим својим 
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активностима је имала изузетно успешну 
сарадњу са националним институцијама и 
међународним донаторима, чија је подршка 
била од кључног значаја за континуирани 
раст и развој. Посебно треба истаћи подршку 
Министарства економије и регионалног 
развоја, Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, НСЗ, Делегацију 
ЕУ у Београду, УНДП, УСАИД, Јужноморавску 
регију Републике Чешке, Владе краљевине 
Норвешке и Холандије и Републике Италије, 
као и Европску агенцију за реконструкцију, 
чиме је омогућена реализација више од 
30 пројеката, чија је укупна вредност око 
8.500.000 Еура. 
 Као потврду квалитета рада, Регионална 
агенција добија јединствено признање за свој 
рад на Првом светском форуму регионалних 
развојних агенција, одржаном у Севиљи од 
4-8.октобра 2011.године,  као једина чланица 
ове мреже, која својим активностима и 
резултатима у потпуности испуњава стандарде 
које поставља EURADA, једна од две највеће 
светске мрже развојних агенција.  

 Бизнис Старт-Уп Центар 
Крагујевац је непрофитна 
организација, која постоји 
од 2007. године, основана 
на неодређено време ради 
остваривања циљева у 
области одрживог локалног 
д р у ш т в е н о - е кон о мс ког 
развоја.

 Визија Бизнис Старт-Уп Центра 
Крагујевац је динамично, модерно друштво, 
једнаких могућности за све његове грађане, 
чијем развоју доприносе млади, иновативни 
и креативни појединици - предузетници, 
развијеног предузетничког духа, који стварају 
нове вредности и нова радна места.
 Мисија организације јесте развој 
и промоција предузетништва младих, 
предузетничког духа и предузетничког начина 
размишљања међу младима.  Активности, 
по којима је БСЦ Крагујевац постао 
препознатљив у Србији су: 

 а) тренинзи пословних и предузет-
ничких вештина – 40 различитих развијених 
модула, преко 3500 полазника, преко 300 
одржаних тренинга и 
 б) такмичење за најбољи бизнис 
план – 62 микро кредита дистрибуирана, 
36 новооснованих фирми, преко 100 
младих предузетника добило менторску и 
консултантску подршку, 238 нових радних 
места отворено.
 БСЦ Крагујевац има развијену мрежу 
тренера, консултаната и ментора, као и 
младих људи, волонтера, који деле наше 
вредности, верују у предузетништво, важност 
целоживотног учења и креативност младих 
људи. 
 Организација има одличну сарадњу 
и изграђена партнерства са свим важним 
заинтересованим странама у локалној 
заједници, почев од: локалне самоуправе 
Крагујевац, преко релеватних јавних 
институција и организција (Регионална 
привредна комора, Развојне агенције, 
Национална служба за запошљавање, ...), до 
високо школских образовних институција и  
организација цивилног друштва.
 БСЦ Крагујевац има живу и развијену 
сарадњу са међународним организацијама и 
донаторима, међу којима холандска невладина 
организација СПАРК заузима посебно место, 
јер је, захваљујући иницијативи СПАРК-а 
и четворогодишљој финансијској подршци 
Владе Краљевине Холандије, БСЦ Крагујевац 
и настао, и отпочео своје деловање у Србији.

 Бизнис инов ациони цент ар 
предузетницима са територије града 
Крагујевца, који имају иновативни производ 
или услугу пружа јединствено радно 
окружење које ће повећати шансе њиховог 
предузећа да успе на тржишту. БИЦ је основан 
у априлу 2008 године а званично почео са 
радом јануара 2009. год, као друштво са 
ограниченом одговорношћу чији су оснивачи 
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Град Крагујевац, Регионална привредна комора 
Крагујевац, Регионална Агенција за економски 
развој Шумадије и Поморавља, Асоцијација 
приватних предузетника ’’Шумадија’’, Опште 
удружење предузетника ’’Слога’’, у циљу помоћи 
младим Старт-Уп предузећима од стране 
локалне заједнице. Пројекат је финансиран 
од стране локалне заједнице, националног 
инвестиционог плана и донаторских средстава.
 БИЦ нуди јединствене могућности за 
иновативне пословне подухвате у комбинацији 
са ниским ценама, опремљним бизнис 
јединицама; интернет и телефонским везама 
високог квалитета; стратешку подршку од 
стране Управе БИЦ-а и кроз “Кноњ-Хоњ 
мрежу” професионалних пружаоца услуга, 
искусних бизнис саветника, академске 
мреже; приступ изворима финансирања, 
маркетинг и ПР подршка; менаџмент који ће 
брзо одговарати на Ваше захтеве; и културу 
квалитета и кооперативности. Кроз овакав 
пакет услуга, БИЦ подржава предузетничке 
идеје од ране фазе развоја посла па до тренутка 
самосталног наступа на тржишту.
 БИЦ својеврстан економски развојни 
алат који је осмишљен да помогне иновативним 
младим предузетницима да убрзају реализацију 
своје пословне идеје и повећају њихову шансу за 
раст и успех. Сврха БИЦ-а је да створи успешне 
фирме које ће да напусте програм инкубације 
са позитвним финансијским пословањем и да 
послују самостално на тржишту, обично у року 
од две до три године; да ствара нова радна места, 
комерцијализације иновативне технологије и 
јача локалну и националну економију. БИЦ 
се разликује од класичног комерцијалног и 
услужног простора због тога што захтева од 
својих станара да „дипломирају“ у року од три 
године. 
 БИЦ поспешује компаније да што пре 
стану на своје ноге и да напусте БИЦ и то када 
1) успоставе менаџмент тим, 2) прођу кроз 
други циклус финансирања; 3) имају производ 
или услугу који ствара приход. Ово отвара 
место у БИЦ-у за нова предузећа и отпочињању 
новог развојног циклус.

ОБРАЗОВАЊЕ 

 Мрежу основних школа у граду 
Крагујевцу чини 26 основних школа са  
44 издвојена одељења у приградски и 
сеоским срединама,  које је у школској 
02011/2012. години похађа  укупно 13.764 
ученика.  Прилог Х – Основне школе
 Од укупно 11 средњих школа, 
које током 2011/2012. школске године 
похађа 8.412 ученика у 330 одељења, у 6 
школа су уведена огледни програми као 
изборни/обавезни, које је похађа укупно  
724 ученика. У две школе у Крагујевцу 
постоје и активне су ученичке задруге 
– у Политехничкој и Школи за децу 
оштећеног слуха. Ученичке задруге такође 
постоје и у Трговачко-угоститељској и 
Првој техничкој школи. 
 Средње школе у Крагујевцу укључене 
су програм ученичког предузетништва, 
који од 2004. спроводи норвешка 
организација Бизнис иновациони 
програм, уз подршку Министарства 
просвете Републике Србије. До сада је 
програм успено завршило 1100 ученика. 
 Одлуком Скупштине Града 
Крагујевца, 2011. године, основан је 
Центар за стручно усавршавање 
запослених у образовању. Своје 
активности Центар усмерава на промоцију 
стручног усавршавања и професионалног 
развоја професионалаца који раде у 
сектору образовања. 
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 Универзитет у Крагујевцу  у свом 
саставу има 11 факултета који су смештени 
у 5 градова Централне Србије. У саставу 
Универзитета у Крагујевцу су:

 
Агрономски факултет 
у Чачку, Економски 
факултет у Крагујевцу, 
Машински факултет у 
Крагујевцу, Машински 
факултет у Краљеву, 
Медицински факултет 

у Крагујевцу, Правни факултет у Крагујевцу, 
Природно-математички факултет у 
Крагујевцу, Технички факултет у Чачку, 
Педагошки факултет у Јагодини, Учитељски 
факултет у Ужицу и Филолошко-уметнички 
факултет у Крагујевцу.
 На факултетима Универзитета у 
Крагујевцу реализује се преко 60 програма 
основних студија и нуди студентима 
могућност за стицање високих научних и 
стручних звања из широког спектра наука. 
Поред повезаности са образовном политиком 
коју спроводи Република Србија, програм 
развоја Универзитета се темељи на развојним 
потребама региона у којем је лоциран, на 
принципима друштвене условљености, 
идејне заснованости, као и на начелима 
рационалности и економичности. 
 На факултетима Универзитета студира 
око 12.000 студената. На Универзитету 
је укупно запослено око 1.000 наставног 
и ваннаставног особља. Преко 14.000 
високообразованих стручњака дипломирало 
је на факултетима Универзитета, одбрањено 
је око 400 магистарских теза и око 200 
докторских дисертација. На Универзитету 
се континуирано развијају нови програми, 
прати се ефикасност студирања, анализира 
квалитет наставног процеса, врши се 
иновирање наставних планова, подстицање 
научног подмлатка и унапређивање 
научноистраживачког рада.

 При Универзитету у Крагујевцу 
функционишу Центар за развој каријере и 
Центар за доживотно учење. Центар за развој 
каријере пружа подршку студентима у развоју 
знања, вештина и компетенција кључних за 
запошљавање и професионални развој. Са 
друге стране активности Центра за доживотно 
учење првенствено су усмерене на стварање 
услова за отварање система формалног 
образовања ка најширој популацији, како 
би се што ефикасније одговорило на захтеве 
и изазове глобалне економије. 

 
Удружење грађана 
за социјални развој 
„СУНЦЕ“ је основано 
1994.године. Мисија 
„Сунца“ је усмерена 
на развој социјалних 
услуга и сервиса на 
локалном нивоу, али 
и на социјални развој 

генерално.  У протеклих седамнаест година 
колико делује,  „Сунце“ је реализовало више од 
70 пројеката који су, углавном, били усмерени 
на подршку деци, младима,  старима и другим 
осетљивим групама којима је неопходна 
повремена или континуирана друштвена 
подршка.  „Сунце“ је до сада остварило 
успешну сарадњу са многим организацијама 
и институцијама, како домаћим  тако и 
међународним.  Пројекте Удружења „Сунце“  
су подржавали УНИЦЕФ, УНДП, УНХЦР, 
Прогетто Свилуппо, ИНТЕРСОС, ЈЕН , 
Министарство за рад и социјална питања , 
Министарство  омладине и спорта, Фонда 
за социјалне иновације, Тим за социјално 
укључивање и самањење сиромаштва Владе Р. 
Србије, Град Крагујевац, Центар за либерално-
демократске студије, Група 484 и други.
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 „Сунце“ је од стране Министарства 
омладине и спорта одабрано за Ресурс центар за 
подстицање активизма младих у Шумадијском 
округу, па  у ту сврху континуирано помаже 
неформалним и формалним групама младих 
у спровођењу различитих активности које 
подстичу њихов активизам, волонтерски рад 
и међугенерацијску сарадњу. 
 „Сунце“ у наредном периоду намерава 
да развија програме подршке омладинским 
групама и НВО којима су млади главна 
циљна група у оснаживању младих за 
предузетништво, као и да организује 
различите видове едукација које би допринеле 
подизању њихових знања и вештина значајних 
за област предузетништва.

 Удружење студената са хендикепом 
Крагујевац основано је августа 2004. Године са 
мисијом да се бори за остваривање и поштовање 
људских права и изједначавање могућности 
за младе људе и студенте са хендикепом кроз 
стварање услова за инклузивно формално 
и неформално образовање и примену 
социјалног модела. Данас, УСХ представља 
растућу мрежу партнерских организација у 
Београду, Нишу, Подгорици и Крагујевцу, и 
броји преко 250 чланова.
 Свака од партнерских организација 
је независна и регистрована код државних 
органа. 

УСХ ради на остваривању своје мисије кроз:

•	 Саветовање (медицинску, психолошку и 
психо-социјалну подршку),

•	 Мењање законодавствa, у циљу стварања 
оптималних услова  живота и образовања  
за особе са инвалидитетом,

•	 Услуге за студенте са хендикепом (помоћ 
у образовању, информативни сервис, 
заступање пред администрацијом 
факултета, универзитета и Министарства 
просвете и науке  Републике Србије, програм 
стипендирања за једнаке могућности са 
преко 200 корисника, приступачан превоз, 
приступачна литература, итд.)

 Удружење студената са хендикепом 
Крагујевац намерава да у  наредном периоду 
посебну пажњу посвети  оснаживању младих 
са хендикепом у области предузетништва и 
социјалног предузетништва кроз различите 
видове едукација, како би се подигао ниво 
знања  особа са хендикепом везано за ову 
област. 

 Business Innovation Programs (БИП) је 
удружење грађана чији је циљ да допринесе 
стварању нових радних места и да омогући 
развој експертизе у области економског 
развоја. Основне активности су у области 
експлоатације принципа тржишне економије 
и трансфер предузетничке експертизе. Развој 
предузетничких вештина, одрживи развој 
бизниса, отварање нових радних места, 
те локални и регионални развој зависе од 
постојања функционалног приватног сектора, 
подржаног од стране компетентног јавног 
сектора. 

 Потребно је успоставити отворен и 
флексибилан систем иновација – у којем је 
учење најважнији процес и знање најважнији 
ресурс. БИП је пројектно оријентисана 
организација која повезује партнере који 
имају одговарајућу стручност у односу на 
сваки појединачни пројекат. 
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 БИП-ови пројекти су углавном 
финансирани од стране Владе Краљевине 
Норвешке. БИП-ови пројекти су окренути 
развоју предузетништва, посебно код младих 
људи.  Пројекат Ученичко предузетништво 
као главни циљ има пружање ученицима 
неопходног базичног знања и искуства 
у оснивању и вођењу правих предузећа, 
развој предузетничког духа и вештина, као 
и увођење нових практичних наставних 
метода у систем средњошколског образовања. 
У ту сврху, БИП је акредитовао три обуке за 
наставнике средњих школа: Развој ученичког 
предузетништва – развој бизнис плана; Развој 
УП – маркетинг и продаја и Развој УП – 
пословна комуникација. 

 Као редовна активност на овом 
програму је и организација сајмова 
Ученичког предузетништва, на којима се 
ученичке компаније представљају са својим 
производима и услугама. 
 Такође, сваке године у јуну, БИП 
организује међународни летњи камп за 
победничке компаније из земаља где се овај 
програм реализује (Србија, Црна Гора, Босна 
и Херцеговина, Норвешка). 
 Програм ученичко предузетништво 
се у Крагујевцу реализује од 2004. године. 
Реализација је почела у две школе, а касније 
се број увећао на 8 средњих школа. Број 
обучених наставника, који су спроводили 
програм у овим школама је 17. Током ових 
7 година из крагујевачких средњих школа 
1.131 ученик је учествовао на овом програму.  
БИП је у Србији, поред Програма УП, у 
протеклим годинама, реализовао и програме 
намењене младим људима од 18 до 35 година, 
који желе да започну сопствени посао (Youth 
entrepreneurship – start your business), као 
и програм за предузетнике који желе да 
прошире своје пословање (Програм раста).



23



ЛОКАЛНИ  АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОМЛАДИНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО ГРАДА  КРАГУЈЕВЦА 2012-2015.24

Пројекти промоције и развоја предузетништва младих
до сада реализовани у Крагујевцу

Р.б Пројекат Носилац Партнери Донатори Рок Најважнији резултати

1 Оснивање Бизнис 
Старт-Уп Центра 
Крагујевац 
и Бизнис 
иновационог 
центра

НВО СПАРК, 
Холандија

Град Крагујевац, 
Регионална 
привредна 
комора 
Крагујевац, 
Регионална 
агенција за 
економски 
развој Шумадије 
и Поморавља, 
Универзитет 
у Крагујевцу, 
Удружење 
предузетника 
Слога и 
Асоцијација 
приватних 
предузетника 
Шумадија

МИП  Краљевине 
Холандије

2007-
2010

основана канцеларија Бизнис 
Старт-Уп Центра Крагујевац, 
Основан Бизнис иновациони 
центар са 21 бизнис 
јединицом,
 развијено 40 различитих 
модула тренинга пословних 
вештина, 
обучено 50 локалних тренера 
пословних вештина,
Преко 3000 младих 
људи успшено завршило 
тренинге послоних 
вештина, Успостављен 
финансијски механизам за 
микрокредитирање почетника 
у бизнису, Основано 36 нових 
предузећа, Додељена 62 микро 
кредита, 
Преко 100 предузећа 
подржано консалтинг услугама

2 Млади, запослени 
и независни

Бизнис Старт-
Уп Центар 
Крагујевац

НВО 
СПАРК, РПК 
Крагујевац, 
РПК  Краљево, 
Регионална 
агенција за 
просторни 
и економски 
развој Рашког 
и Моравичког 
округа

Европска унија 2011-
2013

10 локалних тренера прошло 
обуку за тренинг тренера 
пословних вештина, 40 
тренинга пословних вештина 
реализовано, 500 младих 
људи успешно завршило 
обуке пословних вештина, 20 
младих људи конкурисало на 
такмичењу за најбољи бизнис 
план у 2011. години

3 Омладинско 
предузетништво, 
партнерство 
јавног и цивилног 
сектора

Бизнис Старт-
Уп Центар 
Крагујевац

НВО 
СПАРК, Град 
Крагујевац, 
НВО Сунце 
Крагујевац

Европска унија 2011-
2012

18 организација цивилног 
друштва (удружења младих, 
удружења предузетника и 
неформалне омладинске 
групе) укључено у пројекат, 
реализована 4 тренинга 
за јачање капацитета 
организација цивилног 
друштва, покренут процес 
израде Локалног плана 
акције за омладинско 
предузетништво
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4 Ученичко 
предузетништво

Business 
Innovation 
Programs

Министарство 
просвете и 
науке,
Министарство 
економије и 
регионалног 
развоја, 
Национална 
агенција за 
регионални 
развој

МИП  Краљевине 
Норвешке 
Амбасада 
Краљевине 
Норвешке у 
Републици Србији 
(за пројекат 
2011./2012.год)

2003 - 
2012

Програм се спроводи на 
простору Републике Србије. У 
Крагујевцу, програм је почео 
да се спроводи у две средње 
школе 2004. године, да би 
каснијих година учествовало 
8 средњих школа. Тренутно 
се програм реализује у 65 
школа у Србији, од којих су 7 
средњих школа у Крагујевцу. 
Број обучених наставника, 
који су спроводили програм 
у крагујевачким средњим 
школама је 18. До 2011. 
године, током  7 година 
реализације, из крагујевачких 
средњих школа 1131 ученик је 
учествовао на овом програму. 
Они су формирали 232 
ученичка предузећа.

5 Развој 
омладинског 
предузетништва

Министарство 
омладине и 
спорта

БИП 
Министарство 
економије и 
регионалног 
развоја, 
Национална 
агенција за 
регионални 
развој,
14 регионалних 
агенција за 
развој МСПП

Министарство 
спољних послова 
Краљевине 
Норвешке

2008. - 
2009.

Програм се спроводио на 
подручју Републике Србије. 
21 тренер из Регионалних 
агенција за МСПП је 
сертификован као БИП 
полсовни консултант. 746 
младих потенцијалних 
предузетника послало је 
пријаве, а одржане су 42 
обуке. У Крагујевцу су два 
сертификована тренера 
одржала обуке за 60 
полазника.
Од укупног броја полазника, 
152 су основала своје фирме.

6 Програм раста Business 
Innovation 
Programs

 Агенција за 
регионални 
економски 
развој  
Шумадије и 
Поморавља, 
Крагујевац 
НВО Форца, 
Пожега

Министарство 
спољних послова 
Краљевине 
Норвешке

2010. Четири тренера, два из 
Крагујевца и два из Пожеге, 
сертификовани као БИП 
пословни консултанти 
одржали су 12 обука/сатанака 
са полазницима. На програму 
је учествовало 10 фирми/
менаџера из Крагујевца и 8 
из Пожеге. Програм је био 
намењен предузетницима, који 
већ имају развијен бизнис, 
како би унапредили и ојачали 
своје пословање.
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ПРИВРЕДА КРАГУЈЕВЦА 

 Крагујевац данас постаје све привлачније место за 
живот, за започињање сопственог посла, долазак страних 
инвеститора, град младих које треба охрабрити да у њему 
остану, јер су њихово знање и оптимизам неопходни за даљи 
напредак.  
 Од „долине глади“ какав је био током ̀ 90.тих, Крагујевац 
данас постаје „мета за инвеститоре“ – град са позитивном 
пословном климом и убрзаним локалним економским развојем 
о чему говори и сертификат Националне алијансе за локални 
економски развој (НАЛЕД). 
 Најснажније помаке у економском развоју, град 
Крагујевац је учинио на стварању повољног привредног 
амбијента (усвојена Стратегија локалног економског развоја 
2007-2011. године, заснована на савременим стандардима, 
дефинисан је првобитни сет стимулативних мера за 
инвеститоре у производним делатностима и инфраструктурно 
опремане индустријске зоне), што је имало за резултат 
довођење мноштва значајних фирми: ‘’Фиат’’, ‘’ТПВ’’, ‘’Метро’’, 
‘’Меркатор’’, ‘’Плаза’’, ‘’Супернова’’, ‘’Туш’’ и др. Стварањем 
заједничког предузећа ‘’Фиат аутомобили Србија’’, добијена 
је прилика да се заједно са домаћом кооперацијом постепено 
покрене мотор развоја не само Града него и читаве Србије.
 Низом повластица за инвеститоре, великим инфра-
структурним и пројектима локалног економског развоја, 
Крагујевац је широм отворио своја врата свима који препознају 
позитивне вибрације у пословном окружењу, имају визију и 
желе пословни успех, здраву конкуренцију и профит. 
 Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености 
региона и јединица локалне самоуправе, град Крагујевац, 
према степену развијености, припада првој групи (локалне 
самоуправе које се према низу индикатора налазе изнад 
републичког просека). Један од индикатора за овакву 
класификацију представља број привредних друштава и 
предузетника. 
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* Извор:  Регистар привредних субјеката. 

Анализа података приказаних у табели изнад, упућује на следеће закључке: 
 И поред тога што долази до пада новооснованих и пораста броја брисаних/
угашених привредних друштава, Крагујевачка привреда континуирано бележи 
стабилност у овом сегменту. 

* Извор: Регистар привредних субјеката. 

 Када је реч о сектору предузетништва, евиденто је да постојеће стање 
захтева интезивније мере, како би се превазишло: 
- Смањење упуног броја  активних предузетника, које се интивизира од 2009.

године, када се број смањио за 307.  
- Повећање броја новооснованих бележи континуирани пад. Евидентно  је да 

је у 2011.години број регистрованих предузетника смањен за 53%  у односу 
на 2008.годину; 

- У посматраном периоду долази до смањења броја предузтеника брисаних из 
евиденције Регистра привредних субјеката, што указује да се предузетништво 
упркос недовољној подршци државе овом сектору, види као шанса за укључивање 
у свет рада. 

* Извор: 
Регионална
привредна

комора
Крагујевац

2011. 
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Уколико се посматра структура предузећа према величини:

- мала предузећа ( 11-50 запослених) чине убедљиво највећи проценат ( 93,8 %)  укупног 
броја предузећа у којима је ангажовано 25% радника. 

- предузећа средње величине ( 50 – 250 радника) запошљавала су у 2011.години  21% од 
укупног броја ангажованих. 

- велика предузећа, иако чине само 1,2 % од укупног броја, запошљавају 13,394 радника 
- 54% од укупног броја запослених. 

 Наведено указује да МСП сектор још није доминантан у овом погледу, односно да 
учествује са 46,4 %.  
 Према подацима Агенције за привредне регистре, на дан 10. августа 2010. године, у 
Крагујевцу је било активна 6.121 радња, што у односу на исти период 2009, када их је било 
6.038, представља повећање за 1,4 %.Посматрано по годинама, у 2004. је било 4.823 радњи, а 
затим је следио постепен и константан пораст броја радњи.

* Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 2011. 

 Када се анализира  структура радњи према секторима, уочава се доминантност сектора 
ПРЕВОЗА, трговине, затим занатских услуга, производног занатства, саветодавних услуга и др. 

 Разлози овакавог тренда налазе се пре свега у подстицајним мерама на националном 
и локалном нивоу, међународним донаторским програмима, појачаним мерама контроле за 
пословање у сивој економији, као и осталим регулаторним мерама које стимулишу пословање 
у регуларним токовима (неопходна регистрација ради ангажовања у одређеним пословима 
и сл.).
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2.4.
АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 
Локална самоуправа поседује капацитете за унапређење 
омладинског предузетништва  (Градска управа за 
привреду, спорт и спортску инфраструктуру, Одељење 
за привреду и ЛЕР, Канцеларија за младе, Локални савет 
за запошљавање, Савет за младе у процесу формирања); 
Развијена мрежа организација грађанског друштва, која 
може дати значајан допринос промоцији и успостављању 
концепта  омладинског предузетништва; 

Успостављени регионални капацитети од значаја за 
развој омладинског  предузетништва  (Регионална КЗМ, 
Привредна комора, Регионална агенција за економски 
развој, ....) 

Постојеће ученичке и студентске задруге; 

Локални стратешки документи подржавају концепт 
омладинског предузетништва (ЛАП за запошљавање, 
ЛАП за младе) Добра пракса ученичког предузетништва 
у средњим школама - постојећи неформални и формални 
програми о  предузетништву младих реализовани у 
средњим школама и факултетима; 

Постојећи развијени неформални образовни програми 
предузетничких и пословних вештина БСЦ-а; 

Едуковано наставно особље у оквиру програма  од 
значаја за унапређење омладинског предузетништва 
реализованих у граду  ( БИП  и других програма); 

Огледни профили  ОП као обавезни или изборни 
предмет који се реализују само у средњим стручним 
школама које имају огледне образовне профиле; 

Успостављена партнерства града Крагујева са  међуна-
родним  партнерима ( ХЕЛПа и СПАРКа) на програмима 
од значаја за унапређење омладинског предузетништва; 
Финансијски капацитети: Успостављено финансирање из 
градског буџета на посебној буџетској линији и развијен  
механизам за  транспарентну алокацију опредељених 
средстава уз подршку Одељења за привреду и ЛЕР;  
Микро кредити БСЦа;  Постојећи инфраструктни 
капацитети - Пословни простори у власништву  локалне 
заједнице; спремност привредника да понуди простор у 
власништву  као вид подршке младим предузетницима; 
Бизнис инкубатор центра; 

Добра сарадња јавног, приватног и сектора грађанског 
друштва; 

Велики број младих (22% младих од 15-30 година, око 
14 000 студената, 8.400 средњошколаца); 

Постојећи привредни капацитети као повољан амбијент 
за домаћа и страна улагања.

Локална пореска политика – недовољно развијене 
подстицајне мере у области омладинског 
предузетништва; 

Постојећи инфраструктурни капацитети 
недовољно  искоришћени; 

Недовољна буџетска издвајања за развој 
омладинског предузетништва; 

Недовољна заинтересованост младих за 
предузетништво  услед  лоше информисаности;

Недостатак одговорности и самоиницијативе 
код младих - страх од ризика, предрасуде према 
предузетницима, већа спремност за ангажовањем 
у  јавном сектору;

Недовољно развијене одрживе институционалне 
мреже  јавног, приватног  и сектора  грађанског 
друштва; 

Постојећи облици удруживања предузетика 
недовољно развијени и без капацитета да 
одговоре на изазове савременог тржишта; 

Одсуство системског приступа ОП изостанак 
континуираног мониторинга одобрених програма 
подршке, непостојање базе младих предузетника, 
одсуство системске менторске подршке); 

Одсуство традиције предузетништва;  

Одсуство промоцијеу успешних примера 
предузетништва, а посебно успешних младих 
предузетника; 

Пракса за студенте завршних година  недостаје 
као институционализован модел за потребе 
реализације студентске праксе не постоји 
систематизован механизам ( ad hoc); 

Подстицање предузетништва младих кроз 
пројекте, финансиране од стране донатора, који 
су временски ограничени – изазов одрживости 
пројеката; 

Одсуство институционалних решења за 
промоцију и развој омладинског предузетништва
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ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

Геостратешки положај града Крагујевца;
Међународи и национални програми подршке (нпр.
постојећи  национални програм самозапошљавања 
реализован уз подршку НСЗ, Фонд за развој, ); 
Национална стратешка документа промовишу и 
подржавају развој предузетништа младих 
(Стратегија за развој малих и средњих предузећа)
Меморандум о сарадњи између Министарства економије 
и регионалног развоја и Министарства просвете на 
изради стратегије за увођење предузетничког учења
Сајмови предузетништва ( посебно омладинског 
предузетништва) 
Долазак великих инвеститора (Фиат,...) 

Светска економска криза
Нестабилна политичка ситуација
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
Вечна транзиција 
Неодовољна конкурентност Србије на светском 
тржишту 
Централизованост система
Лош кредитни рејтинг
Превелики државни намети 
Инертни систем образовања
Неусклађеност formalnog образовног система са 
потребама тржишта рада;
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РЕЗУЛТАТИ РАДА СА ФОКУС ГРУПАМА

Фокус група са незапосленима

Учесници фокус групе :  високо образовани кадар са статусом  незапослености  у 
просеку од 1 – 3 године, и то: Ненад Радојковић, Ивана Мишић, Јован Анђелић, 
Војислав Јакшић, Милош Лучић и Војислав Митић

Предузетништво сматрају изазовом са којим углавном нису спремни да се суоче.
Као разлоге наводе: 

- недовољну подршку државе,  посебно у области подршке предузетништву;  
- недостатак стимулативних мера од стране ресорних институција –постојећа 

подршка НСЗ недовољна да се започне сопствени посао; Привредна комора се 
бави „ великим“ предузетницима, па се њихова улога у овој области не препознаје. 

- Бизнис старт уп центар пружа драгоцену подршку у обукама и информацијама, 
али је потребно пружити додатну подршку њиховим активностима, посебно у 
координацији програма доделе средстава за започињање сопственог посла; 

- дестимулативна политика за потенцијалне  инвеститоре. 
- Постојање и подршка  монополима. „Услови нису фер“; 
- Недовољну укљученост младих у креирање политике запошљавања  и на локалном 

и на националном нивоу; 
- Недовољно информација о могућностима за започињање сопственог бизниса, 

посебно примера добре праксе из земље и иностранства; 
- Постојећи предузетници су углавном недовољно образовани и неспремни 

да прихвате нове трендове пословања (бизнис планови, тимски рад, 
значај удруживањатакође, оптререћени су великим бројем пореза, који су 
дестимулативни; 

- Образовни систем није „неговао“ предузетништво и самоиницијативу – изостанак 
праксе током образовања учинио их је неспремним да дају адекватне одговоре на 
захтеве тржишта; 

- Подршка удружења грађана је добродошла, али је недовољна да се направе 
системске промене; 

Мере подршке:
- Оснивање Националног и локалног фонда за доделу  бесповратних средстава за 

започињање сопственог бизниса,  
- Различите врсте субвенција (грејс период, пореске олакшице, комуналне 

олакшице)  
- Оснивање виртуелних предузећа и континуирани менторинг и подршка 
- Успостављање јединиственог информационог центра 

Области у којима би започели сопствени бизнис: 
- Пољопривредна производња
- Сектор услуга  ( угоститељских и туристичких)
- Консултатске услуге (нпр. Истраживање потреба, израде бизнис планова и сл.) 
- Социјално предузетништво као пожељни модел за отпочињање посла; 
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Фокус група са студентима 

Учесници: студенти завршне године факултета у оквиру Универзитета у Крагујевцу 
- претежно Економски факултет, и то: Емица Бехрам, Милош Радојковић, Јована Голо, 
Младен Јовковић, Надица Илић, Маја Ранковић, Александра Ђокић, Јовица Рацић, 
Стефан Алексић, Миљана Недељковић, Никола Белоица

Предузетништво, као могућност избора професионаног ангажовања,  код студента није 
у довољној мери изграђен. Преовлађује тежња за запошљавањем у јавном сектору. Посао 
у државној служби сматрају пожељнијим, сматрајући да ће им он пружити сигуран и 
радован извор зараде. Чак и послови код приватних предузетника нису довољно 
атрактивни, посебно због малих зарада и непостојања могућности за напредовање. 
Велики број учесника исказује намеру да се професионално анажује  у већим центрима ( 
Београд), сматрајући да ће им то омогућити већу афирмацију. 

Као разлоге  недовољне спремности за  проактивнији приступ, студенти наводе:
- образовни систем не подржава концепт предузетништва  ни у теорији ни у праски         

(недовољно знање о предузетништву и недостатак праксе током школовања);
- недовољну информисаност о предностима предузетништва у односу на јавни 

сектор, непознавање примера добре праксе који би били стимулативни за 
доношење одлуке о започињању сопственог бизниса;

- Политика (и национална и локална) није развила механизме подршке за развој 
предузетништва „не знамо коме би се обратили за помоћ“, „не постоје кредити 
нити фондови који би нас подржали“ ,  „и они који раде једва састављају крај 
са крајем“. „када би подржавали породични бизнис, можда би се и одлучили да 
наставимо оно што су наши родитељи започели“. 

Мере које би биле адекватна подршка: 
- Увођење предмета о омладинском предузетништву у школе. Увести посебан 

модул на факулетима који би био посвећен искључиво предузетништву младих; 
- Информисати младе о изворима средстава на националном и међународном 

нивоу. Посебно, обезедити обуке о изради предлога пројеката и њиховом 
управљању, како би се обезбедила додатна финансијска подршка.  

- Упознати младе са примерима добре праксе омладинског предузетништва, како 
из земље тако и из иностранства.  

- Подржати породичне фирме, како би се младима омогућило да  унапреде већ 
стечене ресурсе;  

- Посебну подршку пружити младима који желе да постану предузетници у 
пољопривредној производњи; 

- Успоставити вирутелна предузећа у оквиру Бизнис инкубатор центра; 
Области у којима би започели сопствени бизнис: 

- Пољопривредна производња
- Сектор услуга  (угоститељских и туристичких)
- Креативне индустрије (музика, филм, архитектура, ИТ технологија)
- Консултатске услуге  (нпр. Истраживање потреба, израде бизнис планова и сл.) 
- Рециклажа
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Фокус група са представницима удружења грађана 

Учесници: представници 6 удружења грађана који се баве унапређењем положаја младих, 
и то: Петар Стефановић, Школа мира; Марина Недељковић, Студентски парлманет Више 
техничке школе; Срђан Младеновић, Бизнис Иновациони програм; Јована Милетић; 
Центар за предузетништво, Милош Радојковић, удуржење грађана Видо и Емица Бехрам, 
Мотивакција. 

Досадашње активности удружења у области промоције и/или развоја концепта 
омладинског предузетништва су се реализовале спорадично, углавном уз подршку 
међународних и националних партнера. Резултати реализованих програма указују 
да интересовање за предузетништво младих постоји, али је потребно обезбедити 
континуирану подршку кроз одрживи систем формалног и неформалног образовања. 

Представници удружења грађана сматрају да се промоцији предузетништва код младих 
треба посветити посебна пажња. Промотивне активности би требале да се, према 
њиховом мишљењу, реализују у основним школама, од стране обучених вршњачких 
едукатора. Такође, јавно заговарање овог концепта према јавном и приватном сектору је 
неопходно, јер се стиче утисак да се недовољно разумеју могућности и перспективе које 
предузетништво младих нуди за развој читаве заједнице. 

Удружења грађана су инсистирала на партнерствима сва три сектора, сматрајући да 
у сваком од сектора постоје изграђени капацитети и пракса која би се заједничким 
активностима могла унапредити.  Као један од драгоцених ресурса препознате су 
ученичке задруге које си формиране у 7 школа у Крагујевцу, а које би могле постати 
својеврсни „виртуелни инкубатори“ за предузетништво младих. Такође, постојећи 
програми неформалног образовања и успостављена партнерства јавног и сектора 
грађанског друштва, представљају примере добре праксе који ће свакако током процеса 
имплементације ЛАПа бити драгоцени у остваривању постављених циљева. 

Мере афирмативне акције би требало нарочито спроводити у области иновација и 
креативних индустрија. Предузете мере би требале да допринесу не само афирмацији 
иновација и креативности, већ и конкретну подршку иновацијама и идејама, пружену 
како од стране јавног, тако и  приватног сектора. Улога локалне самоуправе би требала 
да буде доминантна у смислу координације процеса и обезбеђивање одрживости у 
финансијском и институционалном смислу, али је одговорност за квалитетну реализацију 
политике омладинског предузетништва, подједнако на страни свих заинтересованих 
страна: образовног система, привреде, удружења грађана, али и самих младих. 
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Фокус група са младим предузетницима 

Учесници: 6 младих предузетника/ца који делују у сектору услуга и производње, и то: 
Верица Обућина, Марко Симовић, Лазар Вуловић, Милош Милосављевић, Владимир 
Ружић, Марко Пупавица, Мирољуб Матовић.

Млади предузетници су, процењујујући постојећи ниво подршке, изнели неколико 
значајних запажања, од којих издвајамо следеће: 

Подршка младим предузетницима је најмање потребна у финансијском смислу. Потребно 
је стварати стимулативно окружење које ће подржати концепт предузетништва младих 
на различитим нивоима. У том смислу, истакли су да је непоходно обезбедити висок 
ниво информисаности, не само младих, већ и свих других заинтересованих страна 
(локалне управе, образовних установа, НСЗ, привредника и др.) о могућнистима које 
омладинско предузетништво нуди за развој заједнице, као и о моделима добре праксе 
који постоје у окружењу. Један од првих корака је успостављање базе података о 
младим предузетницима, којом би требало да координира локална самоуправа. Поред 
евиденције, база би требала да омогући редовно прослеђивање информација, а посебно 
да младе предузетнике обавести о расписаним тендерима, јер им често те информације 
нису доступне. 

Правна и фискална регулативна нису довољно стимулативна за младе предузетнике. У 
том смислу, учесници фокус групе су изнели запажање да су различите мере афирмативне 
акције (пореске олакшице, повољни кредити, грејс периоди и сл.) неопходне за повећање 
броја младих предузетника. Честе измене прописа и недовољно прецизно регулисање 
области омладинског предузетништва, захтевају интезивну подршку, посебно у области 
правног и фискалног менаџмента. 

Досадашњу поршку локалне заједнице оценили су као недовољну, истичући низ изазова 
са којима се сусрећу у раду (спорост администрације, компликоване процедуре, мере 
подршке често нису адекватне па изостају очекивани резултати и сл.). Посебно истичу 
проблем недовољне афирмације младих предузетника у заједници, па су сви облици 
промоције примера добре праксе успостављене не само у Крагујевцу, већ и на националном 
и међународном нивоу, више него добродошли за процес јавног заговарања концепта 
омладинског предузетништва. 

Са друге стране, не препознаје се интерес за удруживање ради остваривања заједничких 
циљева.  Разлоге препознају у  досадашњој  лошој  пракси  удруживања, па се чешће за 
подршку обраћају иновативним програмима који су покренути у Крагујевцу. Као могући 
модел удруживања виде формирање кластера, које би требало подржавати специфичним 
мерама, користећи савремене начине комуникације.
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2.5
ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 

 Радна група је, користећи различите изворе информација, досадашња искуства и 
праксу успостављену у оквиру јавног, приватног и сектора грађанског друштва, усвојила 
следеће закључке: 

- с обзиром да локална политика омладинског предузетништва још увек није јасно 
дефинисана, статешке правце у наредном периоду би требало усмерити ка стварању 
стимулативног окружења на локалном, а посредно и на националном нивоу. У 
том смислу, циљне групе којима се ЛАП обраћа су: представници јавног сектора 
(градска управа, образовне  и установе запошљавања), представници привреде 
(удружени у асоцијације на локалном и регионалном нивоу, али и сами предузетници) 
и представници сектора грађанског друштва чија је мисија усмерена ка подршци 
младима. Млади, у најширем смислу те речи су свакако циљна група према којој би 
требало усмерити највећи број активности у наредном периоду, али је за њихову 
реализацију неопходно паралелно јачати капацитете у окружењу, како би се достигли 
постављени циљеви. 

- Кључни проблем који се препознаје током анализе је недовољна/неадекватна 
информисаности и  изостанак одрживих и ефективних канала комуникације између 
заинтресованих страна. Јавни, приватни и сектор грађанског друштва сарађују, 
најчешће у оквиру појединачних пројеката, док изостају одрживи институционални 
механизми, чак и у случају да су успостављени модели дали позитивне резултате. 

- Образовање, формално и неформално, се препознаје као кључни процес коме треба 
посветити посебну пажњу. У том смислу, неопходна је подршка како локалне 
самоуправе, али и подршка националних и међународних партнера, коју треба 
обезбедити кроз различите доступне програме. 

- И поред успостављања појединих модела/мера подршке на локалном нивоу, анализа 
података и др.извора информација показује да исти/е нису достигле очекиване 
резултате. Стога је непоходно успоставити механизам мониторинга и евалуације 
предузетих мера, како би се омогућило планирање у складу са потребама и усмерено 
ка резултатима.  

- Умрежавње, на локалном, али и на националном и међународном нивоу, у циљу размене 
знања, искустава и пракси је потребно интезивирати и створити механизме којима 
би се гарантовала реализација овог значајног процеса у континуитету. 

- Потребно је подржати плурализам услуга пружених од стране јавног, приватног и 
сектора грађанског друштва, а координацију процеса наручивања услуга,  праћења 
резултата и процене ефеката, би требала да преузме локална самоуправа, којој је ова 
одговорност дефинисана и самим Статутом града Крагујевца. 
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3. 
ВИЗИЈА, СТРАТЕШКИ

И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 

 2015. године Крагујевац је град који расте заједно са својим младима, обезбеђујући 
им услове да буду предузимљиви, да дају иновативне и креативне одговоре на прилике и 
изазове у окружењу и тиме допринесу економском, еколошком и  социјалном развоју.

Општи циљ 1 – Развој предузетничке културе 
Специфични циљеви: 
1.1. Подизање нивоа информисаности о значају концепта омладинског предузетништва  
1.2. Подизање свести о важности увођења предузетништва у образовне програме

Општи циљ 2 – Подизање нивоа предузетничких компетенција младих 
Специфични циљеви: 
2.1. Развој предузетничких вештина и знања код младих људи
2.2. Подршка даљем конкурентном развоју младих предузетника

Општи циљ 3 – Креирање окружења стимулативног за развој омладинског предузетништва 
3.1. Успостављање и континуирани развој капацитета на локалном нивоу за  развој 
омладинског предузетништва
3.2. Оснаживање постојећих и развој нових инструмената подршке младим предузетницима
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4. 
ПРИМЕНА, ПРАЋЕЊЕ

И ПРОЦЕНА ЛАП-а 
(аранжмани за имлементацију, М&Е)

 За потребе имплементације Локал- ног 
акционог плана за омладинско предузет- 
ништво, дефинишу се процедуре које ће 
омогућити да се на ефикасан начин користе 
постојећи и изграде нови организациони 
капацитети, користећи расположиве људске 
ресурсе. 

 Скупштина града Крагујевца ће 
усвајањем Локалног плана акције дефинисати 
процедуре за институционализацију Радне 
групе за омладинско предузетништво, као 
сталног радног тела Градског већа, које ће 
чинити именовани/изабрани представници 
институција, организација грађанског друштва 
и привреде укључени у процес израде ЛАПа. 
На тај начин ће бити омогућено да се питања 
од значаја за запошљавање/самозапошљавање 
младих нађу у врху приоритета политике 
према младима у граду Крагујевцу. 

Радна група ће имати кључне улоге у:

- процесу дефинисања приоритета 
развоја у области омладинског 
предузетништва;

- повезивању програма који се 
финансирају средствима међународних 
и националних партнера;  

- подршци у изради и имплементацији 
пројеката дефинисаних ЛАПом; 

- праћењу реализације пројеката и 
процеса који се одвијају на нивоу града 
Крагујевца

- процесу јачања организационих 
капацитета и капацитета људских 

ресурса у оквиру јавног, приватног 
и сектора грађанског друштва, како 
би се омогућио континуирани развој 
предузетништва младих у складу са 
њиховим капацитетима; 

- промоцији концепта омладинског 
предузетништва на локалном ниову, 
као и промоцији резултата града 
Крагујевца остварених у овој области 
на националном и међународном нивоу; 

- подршци унапређењу локалних 
политика од значаја за предузетништво 
младих.

 Координација активности Радне групе 
је поверена Градској управи за привреду, 
спорт и спортску инфраструктуру - 
Канцеларији за младе, која ће бити одговорна 
за њен ефикасан и ефективан рад у складу са 
Правилником о раду, који ће бити усвојен на 
првом конститутивном састанку.

 Праћење/мониторинг процеса 
примене ЛАПа, биће реализовано од 
стране Градске управе за привреду, спорт 
и спортску инфраструктуру - Одељења за 
привреду и локални економски развој, 
које ће, према индикаторима дефинисаним 
овим стратешким документом, пратити ниво 
остварења резултата на годишњем нивоу.
 Извештај Одељења за привреду и 
локални економски развој ће бити саставни 
део Годишњег извештаја о раду Радне групе 
за омладинско предузетништво, за чију је 
израду одговорна Канцеларија за младе. 
 Збирни извештај о имплементацији 
Локалног плана акције за младе ће, преко 
Радне групе за омладинско предузетништво, 
бити достављен Градском већу, а потом и 
Скупштини  на усвајање. 
 На тај начин ће се омогућити процена/
евалуација остварених резултата дефинисаних 
ЛАПом, од стране Скупштине града 
Крагујевца и доношење одлуке о буџету којим 
се на рационалан начин подржава реализација 
омладинског предузетништва. 
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 Циљ мониторинга и  евалуације Локалног плана акције за омладинског предузетништво 
града Крагујевца је систематично и редовно прикупљање података, праћење  процеса 
имплементације стратешких циљева и задатака и процена успешности реализације овог 
стратешког документа.
 Сврха мониторинга и  евалуације је побољшање ефикасности и успешности ЛПА за 
омладинско предузетништво, али и предлагање измена на основу извештаја о реализованим 
активностима.

 
  
  
Временски оквир

Мониторинг се спроводи  у континуитету за цео период имплемент-
ације ЛПА за омладинско предузетништво 

Евалуација  ће се спроводити једном годишње и пратиће имплемен-
тацију  акционог плана. 

 
Предмет мониторинга и  
евалуације

Мониторинг и евалуација представљају целовито сагледавање реали- 
зације стратешких и оперативних циљева и приоритета кроз:

•	 Прећење процеса имплементације;
•	 Праћење резултата спроведених активности;
•	 Процену утицаја активности акционог плана на локални 

економски развој.

 
Индикатори

Индикатори напретка и успешности остваривања ЛAПа одређени 
су на нивоу сваког оперативног циља. У реализацији активности 
користиће се квалитативни и квантитативни индикатори.  

Методе  
и технике мониторинга  
и евалуације

За потребе успешне реализације мониторинга и евалуације ЛПА 
користиће се:

	евидентирање  програма, корисника и услуга;

	анкете међу корисницима и пружаоцима услуга;

	интервјуи;

	скале процене;

	анализа документације;

	фокус групе;

	аудио и видео записи;

Носиоци процеса М&Е Мониторинг   ће реализаовати  Канцеларија за младе и Одељење за 
привреду и локални економски развој града Крагујевца 

Примена резултата 
мониторинга и 
евалуације

Основна сврха прикупљања, обраде и анализе података о реализо-
ваним активностима је оцена оправданости и реалистичности као 
предуслова за планирање будућих активности и услуга намењених 
даљем развоју омладинског предузетништва у граду Крагујевцу.  

 Предложени модел примене, праћења и процене Локалног акционог плана за омладинско 
предузетништво осигурава примену партиципативног приступа који је доследно спроведен 
и током процеса његове израде. 
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Ова публикација сачињена је у оквиру 
“Омладинско предузетништво цивилно 
- јавно партнерство” (YECPP) пројекта, 

који финансира Делегација Европске уније у 
Републици Србији. Пројекат је имплементиран 
од стране СПАРК-Бизнис Старт-aп Центра 
у Крагујевцу, у оквиру подршке цивилног 
друштва. Пројекат се реализује у партнерству 
са: градом Крагујевацом, холандском орга-
низацијом СПАРК, локалном невладином 
организацијом Сунце, из Крагујевца, као и 
у сарадњи са Регионалном канцеларијом за 
младе, Крагујевац..
 Специфични циљ пројекта је 
успостављање ефикасних институционалних 
механизама сарадње и партнерства између 
организација цивилног друштва, локалних 
власти и осталих релевантних актера за развој 
и унапређења омладинског предузетништва у 
Шумадији и Поморављу.
 Пројекат окупља све релевантне 
локалне ресурсе око процеса креирања 
политике везане за развој омладинског 
предузетништва и оснива локално, цивилно-
јавна партнерства у Крагујевцу, као добар 
пример, а у циљу успостављања локалних 
партнерстава у осталим општинама у региону.
Као резултат тога, капацитети цивилног 
друштва ће се повећати, а друштво ће бити 
подстакнуто да активно учествује, као 
компетентни локални партнер, у дугорочном 
процесу развоја омладинског предузетништва, 
као ефикасан инструмент за запошљавање 
младих и одрживог друштвено-економског 
развоја у Србији.
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