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Краљево, јул 2022. 

Пројекат: 

„Реални сектор један од стубова 

успешне омладинске политике у 

локалној заједници“ 



Увод  

Локални економски развој има за циљ да изгради економски капацитет одређене 

области (простора) како би се побољшала привредна активност и квалитет живота 

становништва. То је процес којим најчешће управљају локалне самоуправе (општине и 

градови) у сарадњи са партнерима из јавног, привредног и цивилног сектора чији је циљ 

јачање постојеће привреде, промоција нових улагања и повећање запослености у 

конкретној средини. Партнерство и  заједничко, кооперативно деловање јавног сектора с 

пословним  сектором и цивилним сектором треба да доведе до тога да локалне самоуправе 

ојачају своје економске капацитете, побољшају своју економску перспективу и стандард 

становништва уз очување животне средине. Најважнији фактори који утичу на локални  

економски  развој  су  локација,  предузетничка  иницијатива  локалне  самоуправе, 

наслеђено стање привреде, природна богатства и људски ресурси. Успех локалне 

заједнице све више зависи од њене способности да се прилагоди динамичним условима 

државне и међународне тржишне привреде. Стратешко планирање локалног економског 

развоја заједнице користе како би повећале економски капацитет, побољшале услове за 

инвестирање, повећале продуктивност и конкурентност  локалних  привредних  субјеката,  

као  и  своју  конкурентност  у  односу  на друге локалне заједнице. Способност заједнице 

да побољша живот својих грађана, створи нове економске прилике и бори се против 

сиромаштва, зависи од способности заједнице  да  схвати  процес  локалног  економског  

развоја  и  да  стратешки  наступа  на домаћем и међународном, глобалном тржишту које 

се брзо мења и које је изложено јакој конкуренцији. 

Развој локалних заједница у наредном периоду мора почивати на сардањи кључних 

актера који долазе из јавног сектора, привреде и цивилног друштва. Посебна је важна 

сарадња пословног и цивилног сектора и на том подручју потребно је истражити нове 

моделе могућих партнерстава у наредном периоду. Јак цивилни сектор у моногоме може 

помоћи пословном сектору у областима обуке радне снаге, примене законских прописа, 

европским интеграцијама, заступању код одређених институција итд. Пословни сектор 

треба да препозна снагу цивилног сектора, да препозна простор за сарадњу и обезбеди део 

потребних ресурса за реализацију заједничких идеја и пројеката. Свакако у свим овим 

процесима несме се заборавити јавни сектор, јер он треба да буде спона и носилац 

локалног развоја.  

Досадашња искуства показују да пословни и цивилни сектор мало сарађују. Та 

сардања се најчешће одвијала у правцу да појединци из пословног сектора помогну неки 

пројекат или акцију које спроводи цивилни сектор, али системска подршка и заједничко 

деловање скоро да не постоји. Из тог разлога смо дефинисали ово истраживање, јер нам је 

жеља да покушамо утврдити како пословни сектор у граду Краљеву види локални развој и 

могућности сарадње са цивилним сектором, а нарочито са удружењима које се баве 

младима. Поред тога желели смо сазнати које области привредни сектор препознаје као 

потенцијале за могућу будућу сарадњу.  

Ово истраживање треба да буде почетак (основ) за развој будућег системског приступа 

локалном развоју уз учешће сва три сектора (јавни, пословни и цивилни). Само 

заједничким радом, препознавањем капацитета и стручности, дефинисањем заједничких 

стратешких праваца и пројеката можемо уредити локалну заједницу по мери свих нас. 

 

 



1. Шири друштвени утицај 

Сарадње цивилног и пословног сектора најчешће немају профитни карактер, нити је он 

примаран. Главни циљ сарадње организација из цивилног и пословног сектора треба да 

буду општи позитивни ефекти на друштво и грађане у контексту процеса придруживања 

Србије ЕУ и развој заједнице у којој послују односно делују. Додатно и конкретније, свака 

сарадња овог типа треба првенствено да обезбеђује позитивне утицаје на промене у 

друштву за све релевантне заинтересоване стране, било да су то појединци/грађани или 

било која врста организације или институција.  

2. Изазови у сарадњи између цивилног и пословног сектора 

Не постоје константни показатељи и информације које се могу пратити, али неки од 

доступних извора нам могу указати на природу сарадње цивилног и пословног сектора. У 

компаративној анализи активности цивилног и пословног сектора коју је спровела 

Београдска отворена школа наводи се да је преовлађујући облик сарадње ова два сектора 

донација, односно филантропија. У 79% случајева сарадња се реализовала у наведеној 

форми, односно пословни сектор је имао улогу донатора за акцију или пројекат цивилног 

сектора. 

Међутим, сарадња цивилног и пословног сектора треба да има много других форми и 

области у којима се може остварити и тако поспешити социо-економски развој друштва. 

Једна од поменутих области је свакако процес приступних преговора за чланство у 

Европској унији (ЕУ). Иако ове преговоре начелно води државна администрација, у сам 

процес могу бити укључене и друге заинтересоване стране, а посебно би делотворне могле 

бити сарадње цивилног и пословног сектора. Најделотворнији приступ био би партнерски 

приступ између цивилног и пословног сектора, а како би заједнички наступили ка 

доносиоцима одлука, активно заговарајући и инсистирајући на позитивним променама. 

Такође, једна од области у којима би сарадња цивилног и пословног сектора могла бити 

посебно успешна је заједничко заговарање Циљева одрживог развоја из Агенде 2030 

Уједињених нација.  

Дефинисано је 17 циљева одрживог развоја и то: 

1. Свет без сиромаштва: окончати сиромаштво свуда и у свим облицима; 

2. Свет без глади: окончати глад, постићи безбедност хране и побољшану исхрану и 

промовисати одрживу пољопривреду;  

3. Добро здравље: обезбедити здрав живот и промовисати благостање за људе свих 

генерација;  

4. Квалитетно образовање: обезбедити инклузивно и квалитетно образовање и 

промовисати могућности целоживотног учења;  

5. Родна равноправност: постићи родну равноправност и оснажити све жене и девојчице;  

6. Чиста вода и санитарни услови: обезбедити санитарне услове и приступ пијаћој води за 

све;  

7. Доступна и обновљива енергија: осигурати приступ доступној, поуданој, одрживој и 

модерној енергији за све;  



8. Достојанствен рад и економски раст: промовисати инклузиван и одржив економски 

раст, запосленост и достојанствен рад за све;  

9. Индустрија, иновације и инфраструктура: изградити прилагољиву инфраструктуру, 

промовисати одрживу индустријализацију и подстицати иновативност;  

10. Смањење неједнакости: смањити неједнакост између и унутар држава;  

11. Одрживи градови и заједнице: учинити градоце и људска насеља инклузивним, 

безбедним, прилагодљивим и одрживим;  

12. Одговорна потрошња и производња: обезбедити одрживе облике потрошње и 

производње;  

13. Акција за климу: предузети хитну акцију у борби против климатских промена и њених 

последица;  

14. Живот под водом: очувати и одрживо користити океане, мора и морске ресурсе;  

15. Живот на земљи: одрживо управљати шумама, цузбити дезертификацију, зауставити и 

преокренути деградацију земљишта и спречити уништавање биодиверзитета;  

16. Мир, правда и снажне институције: промовисати мирољубива и инклузивна друштва 

за одрживи развој, обезбедити приступ правди за све и изградити ефикасне, поуздане и 

инклузивне институције на свим нивоима;  

17. Партнерством до циља: учврстити глобално партнерство за одрживи развој. 

Ради лакшег праћења остварења циљева одрживог развоја, они су подељени су четири 

групе:  

1. Економски раст (циљеви одрживог развоја 8 и 9);  

2. Развој људских ресурса (циљеви одрживог развоја 1,2,3,4,5 и 10);  

3. Животна средина и клима (циљеви одрживог развоја 6,7, 11,12,13 и 15);  

4. Институције, финансије и сарадња (циљеви одрживог развоја 16 и 17). 

Посебно напомињемо ову иницијативу јер се велики број компанија и представника 

пословног сектора активно бави њоме у оквиру својих корпоративно-друштвених 

ангажмана, како на стратешком тако и на оперативном нивоу.  

Како би се сарадња цивилног и пословног сектора побољшала, а поготово у областима 

које су поменуте, неопходно је препознати изазове и потенцијалне препреке за остварење 

ове намере. 

На основу спроведених анализа препознати су најважнији изазови, односно потребе које 

обе стране имају да би се унапредила међусобна сарадња.  

Када је у питању пословни сектор, испитаници су издвојили следеће изазове: 

• Неопходно је да организација цивилног друштва (ОЦД) поседује кредибилитет 

ирелевантну стручну процену из области у оквиру које жели остварити сарадњу; 

• Поседовање припремљеног и разрађеног предлога пројекта/иницијативе/решења које би 

организација цивилног друштва понудила као предмет сарадње; 



• Разумевање адекватног и проактивног начина извештавања у вези с пројектима који се 

спроводе; 

• Одговарајући капацитет организација цивилног друштва да се иницијатива спроведе и да 

се то спровођење прати, јер је важно питање колико својих ресурса могу да определе за 

сарадњу. 

С друге стране, организације цивилног друштва представљају један од најбитнијих актера 

у покретању позитивних промена.  

Представници цивилног сектора имају стручну процену, знање и искуство у вођењу 

кампања јавног заговарања, што представља додатну вредност за сарадњу ова два сектора. 

Највећи  изазови које представници цивилног сектора виде као препреку у сарадњи, а то 

су: 

• Потребно је да се представници пословног сектора фокусирају на дугорочну сарадњу са 

ОЦД, а не искључиво на спонзорства и донације; 

• Важно је градити међусобно поверење у иницирању и осмишљавању заједничких 

иницијатива; 

• Неопходно је проширити области заједничке сарадње на питања владавине права, 

људских права, независности медија итд.; 

• У току спровођења иницијатива потребно је да у фази имплементације буду подједнако 

укључени представници оба сектора; 

• Неопходно је истражити које ОЦД могу пружити стручну процену за одређену 

иницијативу коју пословни сектор жели да иницира. 

Неке области у  којима је сарадња ова два сектора потребна и реална су:  

• Животна средина и зелене политике; 

• Унапређење запошљивости младих; 

• Унапређење окружења за пословање микро, малих и средњих предузећа. 

Да би сагледали како привредни сектор града Краљева види сарадњу са цивилним 

сектором УГ „Нови пут“ реализује пројекат под називом „Реални сектор један од 

стубова успешне омладинске политике у локалној заједници“. Једна од активности је 

спровођење истраживања у циљу сагледавања жеље, очекивања и могућих области 

сарадње пословног и цивилног сектора, са посебним аспектом за област задовољења 

потреба младих. У овој анализи приказујемо резултате тог истраживања. 

3. Методологија истраживања 

Израда ове анализе базирана је на истраживању, односно попуњавању упитника он-лине 

путем. Упиник је прослеђиван привредницима е-маилом, вибером и преко друштвених 

мрежа.  

С обзиром на то да је важан циљ овог пројекта подстицање развоја концепта могуће 

сарадње цивилног и привредног сектора у наредном периоду, ово истраживање 

првенствено има за циљ да пружи детаљан увид у ставове према истом од стране 

привредног сектора.  



Методологија израде анализе подразумевала је три међусобно повезане фазе. Прва фаза 

подразумевала је прикупљање и анализу постојећих података, стручне литературе, као и 

преглед постојећих стратешких докумената у граду Краљеву. Друга фаза укључивала је 

израду, прилагођавање и слање упитника привредним субјектима. Трећа и последња фаза 

подразумевала је обраду свих прикупљених примарних и секундарних података, 

изношење закључака и препорука у форми извештаја који ће бити преточен у документ. 

У жељи да добијемо додатне податке о привредном сектору проширили смо упитник са 

додатним питањима везаним за планове развоја предузећа, оцену сарадње са јавним 

институцијам и друга питања која су дата у прилогу ове анализе. 

Истраживање је спроведено у периоду од 15.06. до 15.07.2022. године и анакету је 

попунило 44  привредника (предузетници и предузећа) са територије града Краљева из 

различитих области привређивања. 

4. Резултати истраживања ставова привредника града Краљева о могућностима 

сарадње са цивилним сектором 

 

- Област пословања предузећа 

На основу обраде попуњених упитника можемо закључити да највећи број испитаника је 

био из области услуга, а после тога прерађивачка индустрија. Дијаграм на  слици 1. 

приказаје однос броја испитаника  према области пословања предузећа. Највећи број 

испитаника био је из сектора услуга (половина испитаника), а после тога сектор 

прерађивачке индустрије. Најмањи број испитаника био је из области грађевинарства 

(само један привредник). 

 

Слика 1. Графички приказ броја испитаника према области пословања предузећа 
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- Разлог пословања у Краљеву 

 

Слика 2. Графички приказ одговора за разлог пословања у Краљеву 

Доминанатан разлог пословања у Краљеву привредници су навели лични разлог (место 

рођења, локални патриотизам ...). Један број привредника је као разлог навео и близину 

добављача, а нико није навео ниску цену комуналних услуга и квалитет локалне 

администрације. 

- У коју групу предузећа спада Ваше предузеће 

 

Слика 3. Графички приказ испитаника према величини (типу) предузећа 

Према величини (типу предузећа) највећи број испитаника је из области малих предузећа 

(половина испитаника), после тога сектор предузетника и средњих предузећа. Нисмо 

имали ни једног испитаника из сектора великих предузећа. 
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- Број запослених у  предузећу 

 

Слика 4. Графички приказ одговора према броју запослених у предузећу 

Према броју заослених највећи број испитаника је из предузећа која имају до 10 

запослених (45,5 % испитаника). Незнатно иза њих (43,2 % испитаника) има од 10 до 50 

запослених. У истраживању су учествовала и два предузећа која имају преко 100 

запослених радника. 

- Област на коју су усмерени планови развоја предузећа 

 

Слика 5. Графички приказ одговора према плановима развоја предузећа 

Највећи број испитаника своје планове будућег развоја везује за проширење асортимана и 

увођење нових производа односно услуга (скоро 40% испитаниа), затим за улагање у нове 

технологије и куповину машина и опреме (око 28% испитаника). Занимљиво је да нико од 

испитаника нема приоритет удруживање и стварање кластера или кооператива у циљу 

заједничког наступа на тржиштима. 

45.5

43.2

6.8

4.5

Број запослених у предузећу

До 10

Од 10 до 50

Од 50 до 100

Преко 100

38.6

6.8
27.3

2.3

9.1

6.8

2.3

6.8 0.0

Планирана област развоја предузећа
Проширење асортимана, увођење 
нових производа / услуга

Реновирање, проширење, изградња 
новог пословног / производног 
простора
Улагање у нове технологије / 
куповина нових машина, алата и друге 
опреме
Увођење система за управљање 
квалитетом 

Маркетинг и промоција 

Запошљавање нових, едукација 
постојећих кадрова 

Истраживање тржишта
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- Да ли је предузеће у протеклих годину дана сарађивало са локалном 

самоуправом 

 

Слика 6. Графички приказ одговора сарадње са локалном самоуправом 

Што се тиче сарадње са локланом самоуправом више од 60% испитаних је имало неки 

облик сардање. 

- Оцена рада локалне самоуправе (генерално управа града и јавних 

институција) 

 

Слика 7. Графички приказ одговора оцене рада јавне администрације 

Када би оцењивали сарадњу са локланом самоуправом највећи број се изјаснијо да је 

сарадња коректна (преко 30%), лошу сардању је имало око 27% испитаних, а да нема 

никакав став  о сарадњи са локалном самоуправом изајснило се 20% испитаних. 

- Оцена комуналне инфраструктуре (од 1 до 5 – од лоше ка одличној) 

Што се тиче оцене локалне инфраструктуте у табели 1. су дате следеће средње оцене, а 

графичку приказ на слици 8.. 

Табела 1. Средње оцене квалитета локалне инфрструктуре 

Инфраструктура Средња оцена 

Водовод и канализација 3 

Електрична енергија 2,7 

Гас 1,7 

Телекомуникације 3 

Саобраћајна инфраструктура 2,8 

61.4

38.6

Сарадња са локалном самоуправом

Да

Не

27.3

31.811.4
9.1

20.5

Оцена рада јавне администрације

Лоша

Задовољавајућа

Добра

Одлична

Немам став



 

Слика 8. Графички приказ средњих оцене квалитета комуналне инфраструктуре 

Средње оцене квалитета воде и канализације и телекомуникација је 3 (добра), квалитет 

електричне енергије и саобраћајне инфраструктуре је између 2,5 и 3, а најлошије је 

оцењен квалитет гаса. Ово се може приписати тренутној гасификацији града Краљева 

(изводе се радови, улице и путеви су раскопани, проблеми око извођења радова ...) и то је 

вероватно узрок ниској оцени што се тиче снабдевања гасом. 

- Проблеме у сарадњи са локалном самоуправом 

Одговори о квалитеу сарадње/не сарадње са локалном самоуправом могу се сврстати  у 

четири групе и то: 

- Спорост администрације и споро решавање проблема, 

- Локалну самоуправу не интересује привреда, лоша комуникација, недостатак 

развојних планова ... 

- Нема посебних проблема и 

- Немају став о овом питању 

 

- Заинтересованост за локални развој  

 

Слика 9. Графички приказ одговора заинтересованости привредника за локални развој 
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Из одговора привредника можемо закључити да су заинтересовани за локални развој (64% 

се позитивно изјаснило, а само око 7% је дало негативан одговор). Овај податак је веома 

важан и свакако у области локалног развоја треба тражити будуће заједничке пројекте 

пословног и цивилног сектора. 

- Кључна улогу у локалном одрживом развоју 

 

Слика 10. Графички приказ одговора о кључној улози за локални развој 

Већина привредника мисли да кључну улогу у локалном развоју имају локална 

самоуправа (41% испитаника) и држава (34% испитаника). На локални развој према оцени 

привредника много мањи утицај имају пословне заједнице, удружења и грађани. 

 

- Став о раду удружења грађана 

 

Слика 11. Графички приказ одговора о ставу привредника према раду удружења 

Већина испитаних привредника (око 60%) подржава рад удружења грађана, а само 2,3% не 

подржава рад удружења. Међутим, велики број привредника није упознат са радом 

удружења и нема став о овом питању (ова два одговора дало је скоро 40% испитаника). 
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- Упознатост са радом неких локалних удружења грађана 

 

Слика 12. Графички приказ одговора о упознатости са радом удружења 

Локални привредници нису довољно упознати са радом локалних удружења грађана. 

Скоро 50% привредника је одговорило да је упознато мало али недовољно, а 25 % да 

уопште није упознато са радом удружења. Четвртина испитаних се изјаснила да је 

упозната са радом неких локалних удружења грађана. 

 

- Став да ли је рад удружења грађана важан за развој локалне заједнице 

 

Слика 13. Графички приказ одговора о важности удружења за развој локалне заједнице 

Привредници мисле да је рад удружења грађана важан за развој локалне заједнице (скоро 

60% испитаних има овај став). Међутим, велики број привредника (четвртина испитаних) 

нема став о овој теми. Ако се узме да су привредници недовољно упознати са радом 

удружења грађана, потпуно је нормално да немају ни јасан став о важности рада 

удружења за развој локалне заједнице.  

 

27.3

47.7

25.0

Упознатост са  о радом удружења

Да 

Мало али недовољно

Не

59.1

11.4

4.5

25.0

Важност удружења за развој локалне заједнице

Да, значајно је важан 

Мало је важан

Не

Немам став



- Давање подршке за неку активност, акцију или пројекат који удружење 

грађана спроводи у локалној заједници 

 

Слика 14. Графички приказ одговора о подршци раду удружења 

Привредници су спремни да помогну рад локланих удружења (70% дало позитиван 

одговор), четвртина нема став о овој теми, а само 5 % не жели да подржи рад локалних 

удружења. У наредном периоду је важно искористити ову жељу, осмислити добре 

пројектне идеје и покушати успоставити сарадњу реалног и цивилног сектора. 

- Област у којима би подржали рад удружења била би нека од следећих области 

 

Слика 15. Графички приказ одговора о области у којима би подржали раду 

удружења 

Када би давали подршку раду удружења највећа жеља привредника је да то буде у области 

унапређења окружења за пословање предузећа (око 36% испитаних), област екологије 

(преко 20% испитаних), а остале области се изјаснило испод 10% испитаника. Ово може 

да буде добар путоказ у којим областима треба дефинисати приоритете сарадње цивилног 

и реалног сектора. 
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- Искуство у досадашњој сарадњи са удружењима грађана 

 

Слика 16. Графички приказ одговора о досадашњој сарадњи са удружењима 

Када се аналаизира питање везано за досадашњу сарадњу привредника и локалних 

удружења, скоро 64% привредника зна за рад локалних удружења али није имало никакву 

сарадњу, 20% зна за локална удружења и мало су сарађивали, а 16% се изјаснило да дужи 

низ година сарађују са локалним удружењима. 

- Мишљење да ли удружења могу да заступају интересе привреде  

 

Слика 17. Графички приказ одговора о могућности да удружења могу заступати интересе 

привреде 

Скоро 66% привредника сматра да локалана удружења могу да заступају интересе 

привреде, 18% да не могу, а 16% нема став о овом питању. Свакако ово је такође значајан 

податак за планирање будуће сарадње пословног и цивилног сектора на локалном нивоу. 

Пројекти у којима постоје заједнички интереси сигурно могу добити подршку пословног 

сектора за реализацију. 
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- Областима у којима  удружења могу заступати интересе привреде 

 

Слика 18. Графички приказ одговора о важности удружења за развој локалне заједнице 

Привредници сматрају да области у којима могу да локална удружења заступају привреду 

су дефинисање планова и стратегија развоја, примене законских решења, процесима 

заговарања итд. Најмање заступање по мишљењу привредника може се остварити у 

области маркетинга. 

- Став о подржци пројекатима за младе  

 

Слика 19. Графички приказ одговора о подршци пројеката за младе 

Када би подржавали пројекте за младе привредници дају највећу  подршку пројектима из 

области обуке и школовања младих, здравља младих и културног живота младих. Свакако 

питање квалитета радне снаге (по изјавама привредника је озбиљан проблем јер постоји 

недостатак квалитетне радне снаге на тржишту) је важно за привреднике и ово је очекиван 

одговор. 
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Закључак 

 Тренутно не постоје јасни показатељи и сређене информације о сарадњи пословног 

и цивилног сектора. Оно што показују нека истраживања и анализе да се скоро 80% 

случајева сардање ова два сектора своди на донације. То је најчешће случај да привредни 

сектор донира средства за неку акцију или пројекат који спроводи цивилни сектор и не 

очекује никакву услугу. Међутим, сарадња привредног и цивилног сектора мора да има и 

друге форме у појединим областима. Треба у будућности тежити да се остваре партнерски 

односи и да се заједнички наступа према доносиоцима одлука, институцијама, 

фондацијама, донаторским организацијам, а све у циљу квалитетних промена које ће 

помоћи бржи развој локалне заједнице.  

Оно што је показало спроведено истраживање, у плановима развоја привредника 

града Краљева доминирају области проширења асортимана производа и увођење нових 

производа/услуга, као и куповина нових технологија и опреме. У многоме нису задовољни 

сарадњом са локалном самоуправом и сматрају да она мора бити боља. Веома су 

заинтересовани за локални развој и као носиоце овог посла виде локалну самоуправу и 

државу. Привредници најчешће нису упознати са радом локалних удружења грађана, али 

цивилни сектор препознају неког ко је важан за развој локалне заједнице и спремни су да 

дају подршку акцијама и пројектима које спроводе удружења. Област у којима би 

превасходно помогли рад удружења су унапређење окружења за пословање предузећа и 

екологија. Такође су мишљења да цивилни сектор може заступати интересе пословног 

сектора у областима дефинисања планова и стратегија развоја, као и у области примене 

законских решења. Ако би помагали рад удружења за младе, то би било најчешће у 

области обуке и школовања младих. 

Ово истраживање због ограничених средстава и начина спровођења је обухватило 

мањи број испитаника (привредника) и податке треба узети са дозом опреза. Међутим, оно 

што се може закључити је да су привредници свесни значаја локалног развоја, да су 

спремни да сарађују са цивилним сектором првенствено у областима које су важне за 

побољшање услова пословања. Ово истраживање може помоћи и цивилмом сектору да 

препозна области у којима треба покушати сарадњу са пословним сектором. Свакако, само 

заједничким деловањем и уз подршку јавног сектора може се постићи одржив развој и 

подићи квалитет живота у локалној заједници. 

 

 

 

 

Ова анализа је настала у оквиру пројекта „Реални сектор један од стубова успешне 

омладинске политике на локалном нивоу“, који је спроведен уз финансијску подршку 

града Краљева. Ставови и мишљења изнета у овој анализи су искључива одговорност 

удружења грађана „Нови пут“. 



ПРИЛОГ: Анкета 

 

1. Област пословања Вашег предузећа 

o Прерађивачка индустрија (металопрерађивачка, дрвопрерађивачка, прехрамбена 

индустрија ...) 

o Грађевинарство 

o Трговина 

o Услуге 

 

2. Разлог пословања у Краљеву 

o Лични разлози 

o Квалитетна радна снага 

o Добра инфраструктура 

o Ниске комуналне услуге и квалитетна локална администрација 

o Близина добављача 

 

3. У коју групу предузећа спада Ваше предузеће 

o Предузетник 

o Мало предузеће 

o Средње предузеће 

o Велико предузеће 

 

4. Број запослених у Вашем предузећу 

o До 10 

o Од 10 до 50 

o Преко 50 

 

5. На коју од наведених  област су усмерени Ваши планови развоја 

o Проширење асортимана, увођење нових производа / услуга 

o еновирање, проширење, изградња новог пословног / производног простора 

o Улагање у нове технологије / куповина нових машина, алата и друге опреме 

o Увођење система за управљање квалитетом  

o Маркетинг и промоција  

o Запошљавање нових, едукација постојећих кадрова  

o Истраживање тржишта 

o Куповина / закуп земљишта, куповина / закуп пословног простора 

o Развој кооператива, кластера 

6. Да ли је Ваше предузеће у проеклих годину дана сарађивало са локалном 

самоуправом 

o Да 

o Не 

7. Оцена рада локалне самоуправе (генерално управа града и јавне институције) 



o Лоша 

o Задовољавајућа 

o Добра 

o Одлична 

o Немам став 

8. Оцена комуналне инфраструктуре (од 1 до 5 – од лоше ка одличној) 

o Вода и канализација 

o Електрична енергија 

o Саобраћајна инфрструктура 

o Гас 

o Телекомуникације  

9. Навести  проблеме у сарадњи са локалном самоуправом 

_____________________________________________________ 

10. Да ли сте заинтересовани за локални одржив развој  

o Да  

o Не  

11. По Вама ко има кључну улогу у за локалном одрживом развоју 

o Држава 

o Локлна самоуправа 

o Удружења  

o Пословна заједница 

o Грађани  

12. Ваш став о раду удружења грађана 

o Подржавам 

o Не подржавам 

o Нисам упознат 

o Немам став 

13. Да ли сте упознати са радом неких локалних удружења грађана 

o Да  

o Мало али недовољно 

o Не 

14. Да ли је рад удружења грађана важан за развој локалне заједнице 

o Да, значајно је важан  

o Малоје важан 

o Не 

o Немам став 

15. Да ли би сте подржали неку активност, акцију или пројекат који удружење 

грађана спроводи у локалној заједници 

o Да  

o Не 

o Немам одговор, нисамо размишљали 

16. Ако би подржали рад удружења то би била нека од следећих области 

o Млади 



o Људска права 

o Европске интеграције 

o Хуманитарни рад 

o Екологија 

o Рад са младима 

o Култура 

o Спорт 

o Унапређење окружења за пословање предузећа  

o Нешто друго 

17. Ваше искуство у досадашњој сарадњи са удружењима грађана 

o Не знамо за активна удружења и нисмо имали сарадњу 

o Знамо за активна удружења, али нисмо имали сарадњу 

o Знамо за активна удружења, мало смо сарађивали и планирамо већу сарадњу у 

будућем времену 

o Дужи низ година сарађујемо са удружењима грађана 

18. Да ли мислите да удружења могу да заступају интересе привреде  

o Да  

o Не 

o Немам став 

19. У којим областима удружења могу заступати интересе привреде 

o Процесима заговарања ког јавних служби 

o Дефинисању планова и стратегија развоја 

o Обуци радне снаге 

o Маркетингу 

o Примени законских решења 

 

20. Ако бих подржао пројекат за младе то би било из области 

o Обука и школовање младих 

o Културни живот за младе 

o Развој спорта за младе 

o Здравље младих 

o Нешто друго 

 


