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предузећа, предузетништва и конкурентности (2015-2020.). Садржај ове публикације 

искључива је одговорност општине Бољевац. 
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I. УВОД 

 

 
 

Обраћање председника општине 

 

 

   Поштовани суграђани, 

 

   Свесни да живимо у времену економске кризе и да перспективе локалних  

заједница видимо у јачању привреде и економије, одлучили смо да деловањем на овом 

пољу унапредимо амбијент за пословање у нашој општини. 

    Стратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетништва општине 

Бољевац има визију стварања амбијента у коме ће повољно пословно окружење добити 

на пуном значају, у коме ће се предузећа осећати сигурним и развијати у партнерству са 

локалном заједницом, а њени грађани живети боље. 

   Вођени жељом да на овакав начин достигнемо висок степен економског и 

привредног развоја одлучили смо да израдимо Стратегију развоја малих и средњих 

предузећа и предузеништва, за период 2015-2025. година, а у оквиру ње и сам Акциони 

план развоја малих и средњих предузећа и предузетништва за период 2015-2020. 

година. 

   Са тим циљем оформио сам  Радну групу за израду Стратегије,  која је укључила 

све заинтересоване стране и  представнике свих релевантних привредних субјеката. 

   За израду стратегије и остваривање  визије одређени су приоритети даљег 

деловања, дефинисани стратешки и конкретни циљеви, одређени пројекти за подршку и 

оснаживање најзначајнијег сектора у нашој општини –сектора МСПП. 

   Јачање овог сектора  ће у доброј мери омогућити  решавање проблема 

незапослености и смањити одлив кадрова у потрази за послом и бољим животом.. 

   Свесни  чињенице да су предузећа и предузетници покретач и главни носиоц  

економије на којој  почива одрживи развој друштва, заједнички смо утврдили пут којим 

желимо да идемо наредних 10 година. Сигурни смо да такав развој може да се постигне. 

   Дакле, задатке и циљеве смо дефинисали. Остаје нам да на озбиљан и одговоран 

начин заједнички приступимо реализацији истих.           

    Пред свима нама је велика одговорност, те стога прионимо на посао ка 

извеснијој будућности! 

 

 

 

 
 

                                                                                                  Председник општине Бољевац 

                                                                                                     др Небојша Марјановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Значај израде Стратегија развоја сектора МСПП 

 

Стартегија развоја сектора МСПП у општини Бољевац је рађена на основу 

трнутног стања у овом сектору, а у циљу утврђивања жељеног стања у периоду од 10 

година и дефинисањем начина односно подршке помоћу које се жељено стање може 

постићи. 

Период транзиције у свим земљама које су прошле пут придруживања Европској 

унији, показао је да је развој микро, малих и средњих предузећа и предузетништва 

основна полуга економског  и привредног развоја, па самим тим и основни генератор 

креирања нових радних места и један од 4 стуба Стратегије запошљавања. 

МСПП сектор  који обухвата микро, мала, и средња предузећа, занатство и 

запослене у слободним занимањима,  показао се као део привреде који је 

најфлексибилнији и најефикаснији, а најефикаснији  је, јер је у стању да са најмање 

ангажованих средстава оствари најбоље резултате. 

Национална стратегија запошљавања 2011-2020. године тежи успостављању 

ефикасног, стабилног и одрживог тренда раста запослености.Подршка страним 

директним инвестицијама и извозно орјентисаним 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 предузећима и подстицање 

предузетништва. 

Макроекономска стабилност је отворила могућност и перспективе средњорочног 

и дугорочног пословног планирања и развоја МСПП кроз инвестиције, и проширивање 

својих активности. Али, може се рећи да су МСПП још увек неспремна за нове 

тржишне услове пословања отворене тржишне привреде  и да још увек постоји 

недостатак средњорочних и дугорочних извора финансијских средстава, а расположива 

средства су углавном лимитирана.  

Општина Бољевац је дефинисала три приотета у свом будућем економском 

развоју: пољопривредну производњу, туризам и предузетништво.  

Собзиром да се развој  и унапређење пољопривредне производње односно 

производње хране и развој различитих  туристишких услуга заснива и на развоју 

предузетничких потенцијала, можемо рећи да  прави генератор економског развоја 

Општине Бољевац представља развој МСП сектора и предузетништва.  

Развојем овог сектора допринело би се: 

-Повећању животног стандарда грађана, а самим тим и смањивању разлика између 

просечних примања у Општини и просека у Републици Србији; 

-Повећању запослености; 

-Снажнијем и равномернијем локалном развоју и јачању пословне сарадње у региону и 

Републици Србији; 

-Унапређењу привредних веза са земљама у окружењу и земљама чланицама Европске 

Уније.  

Постављени циљеви програма развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у 

наредном средњорочном периоду у Општини Бољевац су: 

-Достизање нивоа просечног броја фирми по становнику у земљама у окружењу, 

односно са садашњих 2,8 на 4 фирме на 100 становника; 

-Отварање 120 нових малих, средњих предузећа и предузетничких радњи; 

-Отварање нових  250 радних места у сектору МСПП. 

Општина Бољевац је усвајањем овог стратешког документа показала спремност 

и потпуну заинтересованост да ангажовањем посојећих ресурса и обезбеђењем подршке 

од стране националних и међународних партнера, значајно унапреди положај 

незапошљених, а пре свега младих људи у нашој Општини. 

Општина Бољевац данас постаје све привлачније место за живот, за започињање 

сопственог  посла, долазак страних инвеститора, општина младих које треба охрабрити 

да у њему остану, јер су њихово знање и оптимизам неопходни за даљи напредак. 



Веза са другим стратешким документима  

 

Стратегија развоја микро, малих и средњих предузећа и предузетништва 

општине Бољевац  рађена је у складу са постојећим  националним законским оквиром и 

постојећим стратешким документима на националном и локалном нивоу. Поред тога 

коришћени су и позитивни примери и искуства неких локалних самоуправа у Србији 

али и појединих развијених земаља европске уније. 

Собзиром да је израда Стратегије почела раније кључни документ који је 

коришћен а који је у том периоду био важећи  је Стратегија иновативних и 

конкурентних МСПП Републике Србије за период 2008-2013. година. 

Одлуком Владе републике  Србије у децембру месецу 2014. године донешен је 

нови документ у овој области-Стратегија за подршку развоја малих и средњих 

предузећа, предузетништва и конкурентности (2015-2020.). Ова Стратегија представља 

део стратешког оквира за развој конкурентности  привреде Републике Србије и 

комплементарна је са предходно усвојеним документима у овој области.Новом 

Стратегијом се  наставља политика пуног уважавања и примене и свих докумената који 

потврђују политику Европске уније у области предузетништва и конкурентности, пре 

свега  Европске повеље за мала предузећа, стратегије Европа 2020 и Акта о малим 

предузећима.Основни принципи ове националне Стратегије са огледају у унапређењу 

пословног окружења, унапређењу приступа изворима инансирања, развоју људских 

ресзрса, јачању конкурентности, унапређењу приступу новим тржиштима, развоју 

предузетничког духа и подстивцању редузетничтва жена, младих, и социјалног 

предуѕетништва. Циљ Стратегије је да створи оквир за одржив, међународно 

конкурентан и извозно орјентисан сектор малих и средњих предузећа, а у скаду са 

принципима предузетничке економије засноване на знању и иновативности.   

Стратегија развоја  сектора МСПП општине Бољевац директно произилази из 

Стратегије одрживог развоја  општине Бољевац за период 2010-2020. година и 

представља даљи корак у њеном спровођењу. 

Стратегијом развоја МСПП општине Бољевац  утврђен је оквир, дефинисани 

приоритети, стратешки и конкретни циљеви који се желе постићи, али су јасно 

одређени и пројекати који би довели до остварења постављених циљева у наредном 

средњорочном периоду који предвиђа петогодишњи Акциони план. 

 

 

 Методологија рада 
 

Консултативни процес на изради Акционог плана за развој  микро, малих и 

средњих предузећа и предузетништва општине Бољевац започео формирањем радне 

групе одлуком председника Општине Бољевац.Том одлуком одређена је радна група и 

именован координатор радне групе. 

Радна група је проширила делокруг активности и сагласила се, де се уради 

Стратегија развоја за период 2015-2025. а у оквиру ње и сам Акциони план развоја 

микро, малих и средњих предузећа и предузетништва за период 2015-2020. године.  

Консултативни процес на изради Стратегије обухватио је: 

•   Истраживање о потребама и проблемима  малих и средњих предузећа на територији 

општине Бољевац 

•   Анкету- Потребе и проблеми предузетника на територији општине Бољевац 

•   Панел дискусије са представницима радне групе 

•   Панел дискусије са представницима микро, малих и средњих предузећа и 

предузетништва по областима рада и секторима.Након ове дискусије радна група је 

одредила 5 сарадника групе који ће представљати поједине секторе при изради 

Стратегије и дати свој допринос.     

Након консултативног процеса Радна група је приступила и дефинисала снаге 

слабости, могућности и претње за развој сектора МСПП (израдила SWOT анализу), 

затим дефинисала „Дрво проблема“, на основу њих израдила Стратегшки оквир 2015-



2025.година  тако што је дефинисала приоритете, специфичне и конкретне циљеве, а 

након тога израдила Акционо план развоја МСПП за период 2015-2020. дефинисањем 

конкретних пројеката, потребног финансијског оквира  за реализацију плана и 

дефинисала параметре за евалуацију и праћење при реализацији пројеката. 

Стартегијом је одређен правац развоја малих и средњих предузећа и 

предузетништва у општини Бољевац и дефинисана подршка на овом путу развоја.  

 

 

Опште о општини Бољевац 
  

Географски положај 

   

   Општина Бољевац се налази  у Источној Србији, део је Тимочке Крајине и 

територијално  припада Зајечарском округу. Окружена је општинама Сокобања, Ражањ, 

Параћин, Деспотовац, Бор, Зајечар и Књажевац. 

 

 

 

    
 

Слика 1 и 2: Положај општине Бољевац у однасу на територију РС  

и Зајечарског округа 

 

 

Територија општине Бољевац се простире на 827 км² и према површини  спада  

међу већим у Србији. 

    На овој површини  су смештена  22 села, 2 насеља и сама варошица Бољевац 

која заправо представља  општински услужни и административни центар територије. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Слика 3. Положај општине Бољевац у Тимочкој крајини 

 

 

Природне карактеристике 

 

Рељеф општине Бољевац у основи има планински карактер, а њен мањи део, 

према североистоку, долином Црног Тимока заузимају ниска побрђа и површи, што је и 

узроковало бољу инфраструктурну повезаност територије општине са Зајечарском 

котлином и осталим деловима Тимочког басена. Долина Црног Тимока, правцем 

југозапад-североисток, пресеца општину на два дела, од којих је северни део виши и 

пространији, али ретко насељен (8 насеља), док је јужнији нижи, мањи по површини, 

али насељенији (16 насеља). Магистрални коридор Параћин-Зајечар преко превоја 



Столице (601 m) и Честобродица повезује долину Тимока са Поморављем, односно са 

аутопутем Београд-Ниш. Преко превоја Лукавица и Рашинац, на огранцима Ртња, 

Бољевац је повезан са Сокобањском котлином, док  венац Влашка Капа чини везу са 

Књажевачком регијом. 

Надморска висина општине Бољевац креће се од 260 до близу 1600 

метара.Тачније највиши врх Шиљак се налази на планини Ртањ на 1565 метра. 

Клима је умерено континентална, а у вишим пределима има одлике планинске 

климе и може бити извор енергије ветра. Количина атмосферских падавина је 

мала.Средња годишња температура ваздуха је +10,2 ºC,  а амплитуда ±24,1 ºC  

Заправо, целокупан простор општине Бољевац представља прави природни 

резерват са изузетним природним лепотама и реткостима.Природна атрактивност 

планинских венаца Ртња, Кучаја, Малиника, затим чистих и бистрих  водотокова попут 

Радованске реке, Мировштице, извора Црног Тимока у Кривом Виру, и бројних других 

јаких врела, уз разноврсни биљни и животињски свет, уз изванредне украсе Боговинске 

пећине, представљају изузетне природне предуслове за развој туризма  али и за 

квалитетан живот уопште. 

 

 

Саобраћајна повезаност 

 

И поред доминирајућих планинских предела, подручје општине Бољевац је 

релативно добро повезано друмским саобраћајницама. Државни пут IB реда-36  

Параћин-Зајечар пресеца општину правцем исток-запад и преко превоја Честобродица  

повезује долину Тимока са Поморављем и са  аутопутем А-1 Београд-Ниш.  

Државним путевима IIA реда Бољевац има добру  повезаност  са суседним 

општинама и то преко Ртња са Сокобањом и даље са Алексинцем и Нишем, а преко 

Доброг Поља са Књажевцем.  Са Борском општином повезаност иде у 2 правца и то 

државним путем IIB реда преко  Подгорца и Злота, док је други правац-државни пут IB 

реда 37 који се одваја од  пута Параћин-Зајечар код Селишта и преко Шарбановца води 

до Бора и даље према Мајданпеку.Још једна веза са Зајечарсом општином је преко 

Планинице и Лубнице државним путем такође IIB реда. 

Удаљеност седишта општине од аутопута А-1 је 50 км, од Београда 207 км, а од 

бугарске границе и граничног прелаза Вршка Чука 46 км. 

   

 

Становништво-демографска слика 

   

Према попису из 2011. године у општини Бољевац живи 12 994 становника у  

4.743 домаћинста ва, што је за 2855 или 18 % мање у односу на попис из 2002. год.  Тај 

тренд значајног опадања броја становника је присутан од седамдесетих година 

прошлога века и  представља веома забрињавајући податак.Од укупног броја 

становника 6352 је мушког пола или 48,88 %, а 6642 је женског пола  или 51,2 % 

  Старосна структура је следећа: 

  -до 19 година      2226 становника  

  -од 20-39 година 2659 становника 

  -од 40-59 година 3716 становника 

  -од 60-79 година 3624 становника 

  -преко 80 година  769 становника 

Просечна старост становника је 46,9 година, што сврстава општину у ред 

сопштина са    старијом популацијом. 

Проценат економски  активног становништва је 44 % (5716 становника од којих 

4997 обавља неко занимање).  

Проценат сеоског становништва у односу на укупан број становништва је70,6 %. 

Осим 8372 срба на подручју општине живе и национе мањине и то:  

3356 влаха, 287 рома,92 румуна и 887 осталих националних мањина.    



 

 

Природни потенцијали  

 

Најзначајнији природни ресурси у општини Бољевац за развој локалне привреде 

представљају:  

-  велика површина под шумама (велика количина техничког и огревног дрвета),  

-  водни потенцијал – могућност наводњавања и флаширања пијаће воде, односно 

изградње мини хидроелектрана,  

-  климатски и земљишни услови за развој пољопривредне производње ( сточарство, 

лековито биље, воћарство и повртарство)  и изградњу ветрогенератора као постројења 

за производњу алтернативне енергије,  

-  минералне сировине ( доломит, глина – бентонит , украсни камен и племенити 

метали). 

Поред пољопривреде, на територији Општине Бољевац постоје услови за даље 

јаћање и развијање метало-прерађивачке индустрије, текстилне индустрије, рударства и 

енергетике, дрвне индустрије, али и туризма / еко-туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

II. АНАЛИЗА СТАЊА 

 
 

Привредни развој општине 
 

Привредни развој општине Бољевац карактеришу два периода.Први до 1990. 

год. када је остварен динамични раст и достигнут највиши ниво развоја и други - 

период транзиције и приватизације који је обележен привредном рецесијом и 

демографском депопулацијом са најнижим нивоом развоја. 

У почетној фази убрзаног развоја Бољевац се 1971. год. налазио на нивоу 

националног дохотка од 54,8%, запослености од 55,5% према просеку Србије и 

претежно је био аграрне структуре. Следио је убрзани развој индустрије, која је постала 

доминантна делатност у запошљавању и стварању дохотка. 

Индустријализација се остваривала у радно интензивним гранама-

(металопрерађивачка, дрвнопрерађивачка, текстилна индустрија, индустрија неметала, 

рударство) које по природи генеричких снага имају веће дејство на запошљавање него 

на доходак. 

У овом периоду до 1990. год. Бољевац је променом привредне структуре постао 

индустријско подручје и достигао највиши ниво свог развоја. Две агрегатне компоненте 

којима се мери достигнути економски ниво и степен развоја, национални доходак и 

запосленост имале су, у овом периоду, највиши достигнути ниво. Национални доходак 

је достигао ниво од 73,5%, запосленост од 79,1% према просеку Србије чиме је смањена 

разлика у степену развоја. Овај раст је утолико значајнији јер је остварен уз 

истовремени раст привредне активности у Србији (сл 4.). 

 
 



 
Сл. 4 Степен развијености општине Бољевац према националном доходку и 

запослености (Србија=100)  

 

  Међутим, позиција и ниво развоја према региону је неповољнији собзиром на то 

да је  регион имао надпросечан раст и развој у односу на просек Србије. Период 

транзиције и приватизације, који је отпочео после 1990. год., траје и данас и има 

неповољно дејство на привредни развој, имајући у виду да нису извршене адекватне 

припреме и управљање тако сложеним процесом. У периоду транзиције и 

приватизације дошло је до наглог пада производње и свих економских показатеља. 

Остварени привредни раст у претходном периоду је овим процесом у 

потпуности поништен. Национални доходак је пао на ниво од 49,8%, запосленост на 

ниво од 54,8% према просеку Србије. Од 162 општине у Србији, Бољевац је рангиран 

по националном дохотку и запослености како је приказан у (таб.1). 

 

 

Година национални 

доходак 

запосленост 

 ранг ранг 

1995 120 115 

2000 111 120 

2005 119 129 

 

Tаб.1 Ранг место општине Бољевац 

 

На половини друге деценије XXI века Бољевaц се опет налази на дну 

развијености и на новом почетном старту за нови убрзани развој. 

Економска стварност Бољевца је забрињавајућа јер неповољна економска 

ситуција и даље траје иако се појављују неки позитивни сигнали новог почетка. 

Важно је констатовати да Општина Бољевац располаже значајним привредним 

потенцијалима који и у периоду привредног раста нису оптимално валоризовани. За 

нови привредни развој они су поново значајан чинилац, нарочито природни ресурси 

обновљивог карактера. 

Шанса за будућност постоји ... 

 



Анализа стања сектора МСПП  
 

Дефиниција микро, малих и средњих предузећа 

 

Према стандардима Европске Уније, дефиниција микро, малих и средњих 

предузећа заснована је на препоруци Европске комисије од 6. маја 2003. године, која је 

ступила   на снагу 1. jануара 2005. године када је Комисија одлучила да промени, тј. 

модернизује дефиницију микро, малих и средњих предузећа како би промовисала раст 

и развој предузетништва, инвестиције и иновације. 

Да би неко предузеће било третирано као микро, мало или средње мора 

испунити два услова: 

1. Услов о броју запослених - број запослених у предузећу се мора кретати у датим 

границама 

2. Један од два финансијска показатеља: 

a) Укупни приход на годишњем нивоу мора бити мањи или једнак дозвољеном 

b) Укупна актива/пасива мора бити мања или једнака дозвољеној. 

 

Појединачни услови за сваку групу предузећа су следећи: 

 

 
 

Таб.2. По класификацији ЕУ 

 

 

 

 
Таб.3. По националној класификацији



 
 

Структура сектора малих и средњих предузећа 

 

Број малих и средњих предузећа 

 

Према подацима дoбијеним од Пореске управе Бољевац, у 2011. години на 

територији општине Бољевац пословало је укупно 84 малих и средњих предузећа, док 

је у 2014. години тај број  смањен и износи 62 мала и средња предузећа.  

Чињенични и статитистички подаци показују да се број МСП у временском 

периоду од 4 годинe, од 2011. до 2014. године смањио за чак 26.2 %.   

 

 

 
Слика 5. Број малих и средњих предузећа 

 

 

Као што се из дијаграма може видети  приметан је пад укупног броја предузећа. 

Разлози смањења малих и средњих предузећа у последњих четири године су 

светска економкса криза, велика незапосленост и исподпросечна бруто зарада грађана 

општине. 

 
 

Предузећа по секторима 

 

Такође на основу података добијених од Пореске управе, у општини Бољевац од 

укупно 62 регистрована предузећа у 2014.год., најзаступљенија су удружења са 38% а 

затим следе  предузећа која се баве друштвеним делатностима 20%., производњом  

11,3%, транспортом 10 %. Процентуални удели предузећа из осталих  сектора се виде 

на слици 6.    

 



 
Слика 6. Предузећа у оптини Бољевац према делатностима,  2014.год. 

 

 

Облик организовања 

 

Од укупно 62 предузећа на територији Општине Бољевац највећи број предузећа  

је организован као  ДОО чак 93,5 % а као ОД само 6,5 %. Највећи број предузећа је 

организовано као ДОО због предности које тај облик организације пружа МСП у 

погледу формалних процедура при оснивању и функционисању али и због ниског 

оснивачког улога и одговорности улагача до висине улога у друштво  

 

 
Слика 7. Предузећа према облику организовања, Извор  ПУ 



Предузетништво 

 

        Према најновијим подацима добијеним из Агенције за привредне регистре, за 2014. 

годину, укупан број предузетника регистрованих на територији општине Бољевац 

износи 175, што представља  смањење у односу на 2011.годину када је тај број износио 

273. Разлог томе је смањена куповна моћ становништва што је проузроковало знатно 

мањи број предузетника на територији општине Бољевац. Повећање животног 

стандарда довело би и до повећања броја приватних предузетника.  

 

 

 

 
Слика 8. Кретање броја предузетника у општини Бољевац  

.  

 

 

 



Анализа постојећег стања-SWOT анализа 
 

На основу анализе потенцијала и ограничења Општине Бољевац и сагледавања 

концепције регионалног развоја и трендова у окружењу издвојене су основне  снаге, 

слабости, могућности и претње  у развоју МСПП  сектора наше општине које су 

приказане у следећој табели: 

 

СНАГЕ 

 
-повољни географски положај 

-велики  природни потенцијали и огромно 

богатства и то рудно,шумско,водно, 

-постојећи привредни капацитети:маталска 

индустрија, дрвна индустрија, 

индустрија неметала,као повољан 

амбијент за домаћа и страна улагања, 

-енергетски потенцијали:вода и обновљиви 

извори енергије-ветар и сунце 

-постојећи а неискоришћени капацитети у 

пољопривредној производњи, пре свега 

земљиште,воде и објекти 

-туризам и природне лепоте  

-успостављена регионална сарадња са РАРИС-

ом   и Регионалном привредном комором, 

-успостављени добри односи јавно-приватног 

партнерства 

-локална самоуправа поседује капацитете за 

унапређење предузетништва:Одељење за развој  

привреде и пољопривреде,Канцеларија за 

локални економски развој,Канцеларија за 

младе,Економски савет, Локални савет за 

запошљавање,Савет за младе, 

-  локална самоуправа поседује простор који 

омогућује развој предузетништва-Бизнис 

инкубатор центар 

-локална самоуправа има сертификат NALEDA    

да је општина са повољним пословним 

окружењем 

СЛАБОСТИ 

 
-недовољно добра инфраструктура,као  и 

недовоњно добро искоришћена постојећа 

инфраструктура 

-низак степен технолошког развоја 

-неповољна старосна структура 

-миграције становништва-одлив младих 

људи из села у град, из града у велике 

центре, и одлив пре свега стручних кадрова 

-негативна стопа прираштаја становништва 

-лоша мотивисаност становништва за рад и 

лоше радне навике 

-недостатак одговорности и 

самоиницијативе код младих-страх од 

ризика, предрасуде према предузетницима 

-недовољно обучена и припремљена радна 

снага 

-недовољно искоришћени постојећи 

туристички потенцијали 

-застарела пољопривредна механизација 

-уситњеност пољопривредних парцела 

-недовољна искоришћеност водних 

потенцијала за наводњавање 

пољопривредног земљишта, 

-неадекватна и недовољна примена 

агротехничких мера,и непотпуна 

едукованост у том погледу, 

-непотпуно коришћење постојећих 

пољопривредних објеката, 

-непостојање прерадних капацитета у 

примарној пољопривредној производњи 

- неизграђена инфраструктура за развој 

производње енергије из обновљивих извора 

-недостатак производних и прерађивачких 

капацитета  

-одсуство трдиције предузетништва, 

-одсуство институционалног решења за 

промоцију и развој бизниса 

-недовољна буџетска издвајања  и 

недовољно развијене подстицајне мере у 

области предузетништва, 

-постојећи облици удруживања 

предузетника недовоњно развијени и без 

капацитета да одговоре на захтеве 

савременог тржишта 

-орјентација предузетника претежно на 

локално тржиште 



МОГУЋНОСТИ 

 

-укључивање дијаспоре у реализацији  

развојних планова 

-даље уређење слободних и атрактивних 

локација за будуће 

инвеститоре(индустријске зоне) 

-бржи развој МСП сектора, уз ослонац на 

природна богатства 

-увођење стандарда квалитета производа, 

односно брендирање појединих производа 

са ових простора 

-даљи развој туризма,и проширење 

туристичке понуде овога краја 

-укрупњавање пољопривредног земљишта 

-значајно повећање степена прераде 

пољопривредних производа,и њихов 

пласман као готових  производа 

-стална и перманентна едукацуија кадрова 

-организовање посета сајмовима, 

семинарима, презентацијама који говоре о 

развоју предузетништва(омладинског, 

женског и др.) 

-повећање извоза 

-формирање општинских фондова за развој 

-долазак већих и значајнијих инвеститора 

-усмереност и акценат националних 

стратегија и стратегија Европске уније на 

развој малих и средњих предузећа и 

предузетништва 

-усмерност националне службе за 

запошљавање ка покретању сопственог 

бизниса 

-приступачност републичких фондова за 

развој предузетничким активностима 

-могућност очувања и даљег јачања 

еколошки здраве средине  

ПРЕТЊЕ 

 

-светска економска криза 

-лоше спроведена власничка 

трансформација (лоша приватизација) 

-предугачак период  транзиције 

-недовољна  конкурентност домаће 

производње на светском тржишту  роба 

и услуга.Све већа присутност разноврсне 

робе са далеког истока 

-велика централизованост свеукупног 

система 

-лош кредитни рејтинг 

-превелики државни намети 

-делимична нестабилност политичког 

система и друштвеног окружења 

-интерни систем образовања 

-неусклађеност формалног образовног 

система са потребама тржишта рада 

-неблаговремено доношење 

закона,прописа и подзаконских аката 

-слаба куповна моћ становништва   

 

 

  

 



      „Дрво проблема“ 
 

„Дрво  проблема“ представља анализу која истиче главне проблеме које би требало решавати кроз 

план подршке малим и средњим предузећима и предузетницима, њихову повезаност тј. узрочно 

последичне  везе, анализу која дакле расветљава узроке и последице тешкоћа са којима се МСПП  у  

локалној самоуправи суочавају. 

 

  

 

 

 

Ss               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исељавања Негативна 

стопа 

природног 

прираштаја 

Одлив 

стручних 

кадрова и 

одлив 

младих  

Деморалисано 

становништво 

Низак 

стандард и 

тешки услови 

живљења 

Индиректне 

последице 

Мањак радних места 

МСПП се недовољно развија 

Тржиште се 

смањује 

Радницима 

недостају вештине 

Нису доступне 

финансије 

Главне последице са 

којима се суочава  

Општина 

Кључни проблем са 

којим се сусреће ЛС и 

Општина 

 Директни 

узороци 

Све већа 

конкуренција и 

све већи прилив 

стране робе 

Смањење 

броја 

становника 

Недовољна 

издвајања  за 

МСПП у 

предходном 

периоду 

Велика 

централизованост 

система 

Неусклањено 

формално образовање 

са потребама 

тржишта рада 

Недостаје интерни 

систем образовања 

Недовољна 

мотивисаност 

запослених и лоше 

радне навике 

Праузроци 



III. СТРАТЕШКИ ОКВИР 

 

Након Анализе постојећег стања неопходно је утврдити и усагласити жељени учинак 

општине у погледу подршке коју би требало обезбедити МСПП  сектору у периоду од 10 год., 

период који Стратешки документ обухвата.То ћемо учинити дефинисањем визије подршке 

МСПП као и приоритета и циљева Стратешког документа подршке МСПП. 

На основу SWOT анализе и  анализе „Дрво проблема“дефинисани су и приказани 

приоритети, стратешки и конкретни циљеви плана развоја МСПП у општини Бољевац.  

     

 

 

              

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Општина Бољевац је општина са повољним 

пословним окружењем, општина у којој се 

предузећа осећају сигурно и развијају у 

партнерству са локалном заједницом 

ВИЗИЈА 

Подршка 

постојећим МСПП 

Подршка новим 

инвестицијама и 

отварање нових 

радних места 

Развој људских 

ресурса који 

омогућују развој 

МСПП 

ПРИОРИТЕТ 1 ПРИОРИТЕТ 2 ПРИОРИТЕТ 3 

Партнерство, 

удруживање и 

умрежавање 

ПРИОРИТЕТ 4 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Подршка постојећим МСПП 

ПРИОРИТЕТ 1 

Унапређена 

инфраструктурна 

подршка за развој 

пословања 

Комплетно опремање 

две индустријске зоне 

Институционална 

подршка развоју 

пословања 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.1 

Конкретан циљ 1.1.1 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.2 

Завршетак-решавање 

преостале 

инфраструктуре 

Конкретан циљ 1.1 .2 

Бољи квалитет  

услуга  који се 

пружају МСПП 

Развој системских 

мера за подршку 

МСПП сектору 

Конкретан циљ 1.2.1 Конкретан циљ 1.2.2 



  

 

 

 

 

 

  

 

Подршка новим инвестицијама и 

отварање нових радних места 

ПРИОРИТЕТ 2 

Створити и 

промовисати 

инвестициони бренд 

општине 

Подршка отварању 

нових предузећа 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.1 

Конкретан циљ 2.1.1 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.2 

Успостављање 

пословне климе 

Конкретан циљ 2.1.2 

Повећање броја 

малих и средњих 

предузећа и 

предузетника за 20% 

до 2025. год. 

Успостављање 

система подршке 

новим 

инвестицијама  

Конкретан циљ 2.2.1 Конкретан циљ 2.2.2 

Промовисање локалних 

капацитета и 

потенцијала 

 



  
      

 

 

 

 

 

  

 

Развој људских ресурса који 

омогућују развој МСПП 

ПРИОРИТЕТ 3 

Усклађивање формалног 

образовања са потребама 

тржишта рада 

Израда студије 

потреба тржишта рада 

на територији 

Општине Бољевац 

Јачање интерног 

система образовања 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3.1 

Конкретан циљ 3.1.1 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3.2 

Институционално 

учешће на креирање и 

развој 

средњошколског 

образовања 

Конкретан циљ 3.1.2 

Креирање интерног 

система образовања 

у јавном сектору 

Презентација значаја 

интерног система 

образовања у 

приватном сектору 

Конкретан циљ 3.2.1 Конкретан циљ 3.2.2 



 

      

 

 

 

 

 

  

 

Партнерство, удруживање и 

умрежавање 

ПРИОРИТЕТ 4 

Развој и јачање јавно 

приватног партнерства 

Јачање процеса и 

елеманата јавно 

приватног дијалога 

Подизање свести о 

значају  удруживања и 

умрежавања МСПП 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4.1 

Конкретан циљ 4.1.1 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4.2 

Институционална 

подршка у 

реализацији јавно 

приватног 

партнерства 

Конкретан циљ 4.1.2 

Унапређено интерно 

удруживање и 

умрежавање МСПП 

Институционална 

подршка  у 

реализацији 

проширења 

удружења 

Конкретан циљ 4.2.1 Конкретан циљ 4.2.2 



IV. АКЦИОНИ ПЛАН 
 развоја МСПП  у општини Бољевац  за период 2015-2020. год. 

 

IV. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА КОНКРЕТАН ЦИЉ  1.1.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унапређена инфраструктурна 

подршка за развој пословања 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.1 

Комплетно опремање две 

индустријске зоне 

 

Конкретан  циљ 1.1.1 

Подршка постојећим МСПП 

ПРИОРИТЕТ 1 

Акциони план 

Израда пројектно техничке документације 

за опремање мини радних зона 

 

Пројекат  1.1.1.2 

Одговорна институције и партнери: 

Општина Бољевац 

Дирекција за планирање и изградњу, 

 

Временски оквир: 2015-2016.  

Индикатори: 

Израђена пројектно техничка документација 

за 3 мини радне зоне 

Износ и извори финансирања: 

40.000 евра 

оштински буџет 20% 

седства Министарстава 80% 

Развој инфраструктуре у индустриској 

зони Мирово и Радној зони Бољевац 

Пројекат   1.1.1.1 

 

Едукација заинтересованих страна у вези 

прописа из Закона о јавно приватном 

партнерству 

Пројекат  4.1.1.1 

 

Одговорне институције и партнери: 

Општина Бољевац,  

Дирекција за планирање и изградњу, 

Ресорна министарства 

Временски оквир: 2015-2017. 

Износ и извор финансирања: 

400.000 евра 

општински буџет 20% 

средства Министарства 60% 

донатори 20% 

 Индикатори: 

Решени имовинско правни односи(откуп 

земљишта)  

Изграђене  саобраћајнице и паркинг простори 

Изграђена водоводна мрежа 

Изграђена комунлна инфраструктура у 

Индустријској зони Мирово и радној зони 

Бољевац 



 

 

IV. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА КОНКРЕТАН ЦИЉ  1.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Унапређена инфраструктурна 

подршка за развој пословања 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.1 

Завршетак решавање преостале 

инфраструктуре у општини  

 

Конкретан  циљ 1.1.2 

Подршка постојећим МСПП 

ПРИОРИТЕТ 1 

Акциони план 

Санација улица у граду са решеном 

канализационом мрежом 

Пројекат  1.1.2.2 

Одговорна институције и партнери: 

Општина Бољевац 

Ресорна министарства 

 
Временски оквир: 2015 - 2018. 

Износ и извор финансирања: 

250.000 евра 

општински буџет 50% 

средства министарства 50% 

 

Индикатори: 

Асвалтирано xy улица у граду  

Дужина асфалтираних улица у граду  

 

Завршетак канализационе мреже и 

постројења за пречишћавање одпадних 

вода 

Пројекат   1.1.2.1 

 

Едукација заинтересованих страна у вези 

прописа из Закона о јавно приватном 

партнерству 

Пројекат  4.1.1.1 

 

Временски оквир: 2015 - 2017. 

Одговорне институције и партнери: 

Општина Бољевац 

ЈКП „Услуга“ Бољевац  

Ресорна министарства 

 

Индикатори: 

Изграђена канализациона мрежа   

Остварен број прикључака на канализациону 

мрежу 

Завршен систем за  пречишћавање отпадних 

вода  

Износ и извор финансирања: 

650.000 евра 

општински буџет 70%  

ресорна министарства 30% 



IV. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА КОНКРЕТАН ЦИЉ  1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Институционална подршка развоју 

пословања 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.2 

Бољи квалитет услуга који се 

пружају МСПП 

 

Модернизација општинске управе са свим 

услугама на једном месту 

Конкретан  циљ 1.2.1 

Пројекат   1.2.1.1 

 

Едукација заинтересованих страна у вези 

прописа из Закона о јавно приватном 

партнерству 

Пројекат  4.1.1.1 

 

Одговорне институције и партнери: 

Општинска управа Бољевац 

Временски оквир: 2015 -2016. 

Подршка постојећим МСПП 

ПРИОРИТЕТ 1 

Акциони план 

Модернизација комуналних услуга (систем 

руковања индустријским и опасним 

отпадом) 

 

Пројекат  1.2.1.2 

Одговорна институције и партнери: 

Општинска управа Бољевац 

ЈКП „Услуга“ Бољевац 

предузетници и грађани 

Временски оквир: 2015 -2020. 

Износ и извор финансирања: 

80.000 евра 

општински буџет 10% 

Фонд за заштиту животне средине 90% 

Индикатори: 

Изграђена трансфер станица за комунални 

отпад 

Изграђено рециклажно двориште за 

индустријски отпад 

Успостављен систем прикупљања 

индустријског и опасног отпада 

Износ и извор финансирања:  

10.000 евра 

општински буџет 40% 

донатори 60% 

Индикатори:  

Модернизована општинска услуга „на једном 

месту“ 

 



IV. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА КОНКРЕТАН ЦИЉ  1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Институционална подршка развоју 

пословања 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.2 

Развој системских мера за подршку 

сектору МСПП 

 

Финансијска и нефинансика подршка 

МСПП сектору                         

(успостављање гарантног фонда) 

Конкретан  циљ 1.2.2 

Пројекат   1.2.2.1 

 

Едукација заинтересованих страна у вези 

прописа из Закона о јавно приватном 

партнерству 

Пројекат  4.1.1.1 

 

Програм подршке предузећима у 

запошљавању 

 

Пројекат  1.2.2.2 

Одговорне институције и партнери: 

Национална служба за запошљавање 

Општина Бољевац 

РАРИС 

Временски оквир: перманентно 

Одговорна институције и партнери: 

НСЗ 

Општина Бољевац 

Временски оквир: перманентно 

Подршка постојећим МСПП 

ПРИОРИТЕТ 1 

Акциони план 

Индикатори: 

Успостављен гарантни фонд уз учешће 

општине 

Додељено 10 гаранција за локалне пословне 

подухвате 

Отворено 100 нових предузетничких радњи 

Доступност интернет странице са 

информацијама за привреднике,  

 Могућност комуницирања са МСПП 

сектором електронским путем 

Износ и извор финансирања: 

40.000 евра 

oпштински буџет, 

средства Министарства 

пројекти ЕУ 

Национална служба за запошљавање 

Износ и извор финансирања: 

60.000 евра 

oпштински буџет, 

средства Министарства 

 

Индикатори: 

Додељено 10 субвенција  годишње за 

отварање нових  радних  места 

Број новозапослених лица у МСПП сектору 



IV. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА КОНКРЕТАН ЦИЉ  2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Промовисање локалних капацитета 

и потенцијала 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.1 

Дефинисати и промовисати 

инвестициони бренд општине 

 

Стварање визуелног идентитета и 

промотивних материјала 

Конкретан  циљ 2.1.1 

Пројекат   2.1.1.1 

 

Едукација заинтересованих страна у вези 

прописа из Закона о јавно приватном 

партнерству 

Пројекат  4.1.1.1 

 

Промоција потенцијала индустриских и 

радних зона 

 

Пројекат  2.1.1.2 

Одговорне институције и партнери: 

КЛЕР Бољевац 

Туристичка организација Бољевац 

Временски оквир:2015.-2016. 

Одговорна институције и партнери: 

КЛЕР Бољевац 

РАРИС 

Временски оквир: 2015-2017. 

Подршка новим инвестицијама и 

отварање нових радних места 

ПРИОРИТЕТ 2 

Акциони план 

Износ и извор финансирања:  

20.000 евра 

Буџет општине Бољевац 

ЕУ пројекти 

Индикатори: 

Израђена web страница 

Број израђених промотивних материјала 

Израђен логотип 

Дефинисан концепт промоције локације 

Дефинисани графички стандарди за 

промотивне материјале општине 

 

Индикатори: 

Број организованих промотивних активности 

(учешће на сајмовима, посете инвеститорима, 

студијске посете) 

Износ и извор финансирања:  

15.000 евра 

Буџет општине Бољевац 

ЕУ пројекти 

донатори 



IV. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА КОНКРЕТАН ЦИЉ  2.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Промовисање локалних капацитета 

и потенцијала 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.1 

Успостављање пословне климе 

 

Имплементација пројекта сертификације 

општине као повољног окружења за 

пословaње 

Конкретан  циљ 2.1.2 

Пројекат   2.1.2.1 

 

Едукација заинтересованих страна у вези 

прописа из Закона о јавно приватном 

партнерству 

Пројекат  4.1.1.1 

 

Детаљна анализа и промовисање локалне 

привреде 

 

Пројекат  2.1.2.2 

Одговорне институције и партнери: 

Општина  Бољевац 

Предузетници 

Временски оквир: перманентно 

Одговорна институције и партнери: 

КЛЕР Бољевац 

РАРИС, Регионална привредна комора 

Временски оквир: перманентно 

Подршка новим инвестицијама и 

отварање нових радних места 

ПРИОРИТЕТ 2 

Акциони план 

Износ и извор финансирања: 

10.000 евра 

Буџет општине Бољевац 

Ресорна министарства 

Индикатори: 

Спроведене едукације, анализе и евалуације 

Одрживост сертификата 

Континуирано праћење рада општинских 

служби и савета 

 

 

Износ и извор финансирања: 

15.000 евра 

Буџет општине Бољевац 

ЕУ пројекти 

Индикатори: 

Израђена база података о активним 

привредним субјектима 

Израђена анализа потенцијала локалне 

привреде 

Број активности  на промовисању локалне 

привреде(сајамски наступи,) 

Припремљен план промоције 



IV. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА КОНКРЕТАН ЦИЉ  2.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подршка отварању нових предузећа 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.2 

Повећање броја малих и средњих 

предузећа и предузетника за 20% до 

2025. год 

 

Јачање и развој  женског предузетништва 

предузетништва младих и социјалног 

предузетништва  

Конкретан  циљ 2.2.1 

Пројекат   2.2.1.1 

 

Едукација заинтересованих страна у вези 

прописа из Закона о јавно приватном 

партнерству 

Пројекат  4.1.1.1 

 

Програм  самозапошљавања 

 

Пројекат  2.2.1.2 

Одговорне институције и партнери: 

НСЗ 

Општина Бољевац 

РАРИС 

РПКЗ 

Временски оквир:перманентно 

Одговорна институције и партнери: 

НСЗ 

Општина Бољевац 

РАРИС 

Временски оквир: перманентно 

Подршка новим инвестицијама и 

отварање нових радних места 

ПРИОРИТЕТ 2 

Акциони план 

Износ и извор финансирања: 

100.000 евра 

oпштински буџет 20% 

појекти ЕУ, донатори 80% 

Индикатори: 

Број основаних предузећа у власништву жена  

Број основаних предузећа у власништву 

младих (омладинске популације) 

Број основаних предузећа у власништву лица 

из социјалних категорија становништва  

 

Износ и извор финансирања:                100.000 

евра 

општински буџет 10% 

Пројекти ЕУ, донатори 70% 

НСЗ 20% 

 

 
Индикатори: 

Број остварених субвенција за 

самозапошљавање по години 

Број подржаних старт-ап  програма по години  



IV. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА КОНКРЕТАН ЦИЉ   2.2.2. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подршка отварању нових предузећа 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.2 

Успостављање система подршке 

новим инвестицијама 

 

Оснивање „Канцеларије за брзе одговоре“ 

за инвеститоре 

Конкретан  циљ 2.2.2 

Пројекат   2.2.2.1 

 

Едукација заинтересованих страна у вези 

прописа из Закона о јавно приватном 

партнерству 

Пројекат  4.1.1.1 

 

Стварање погодности и подстицаја за нова 

улагања 

 

Пројекат  2.2.2.2 

Одговорне институције и партнери: 

Општина Бољевац 

Временски оквир: 2015-2016. 

Одговорна институције и партнери: 

Општина Бољевац 

Временски оквир: перманентно 

Подршка новим инвестицијама и 

отварање нових радних места 

ПРИОРИТЕТ 2 

Акциони план 

Износ и извор финансирања: 

10.000 евра 

Општински буџет  

Министарство државне управе и локалне 

самоуправе 

Индикатори: 

Основана Канцеларија за брзе одговоре   

Број корисника услуга  Канцеларије за брзе 

одговоре   

Износ и извор финансирања: 

10.000 евра 

Општински буџет 

Индикатори: 

Дефинисан План  погодности и подстицаја  за 

нова улагања 

Број одлука локалне самоуправе  које 

доприносе подстицају  за нова улагања 



IV. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА КОНКРЕТАН ЦИЉ  3.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Усклађивање формалног образовања 

са потребама тржишта рада 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3.1. 

Израда студије потреба тржишта 

рада на територији Општине 

Бољевац 

 

Спровођење анализе потреба тржишта 

рада у сарадњи са НСЗ и привредом 

Конкретан  циљ 3.1.1. 

Пројекат   3.1.1.1 

 

Едукација заинтересованих страна у вези 

прописа из Закона о јавно приватном 

партнерству 

Пројекат  4.1.1.1 

 

Израда саме студије 

Пројекат  3.1.1.2 

Одговорне институције и партнери: 

КЛЕР Бољевац 

Удружење предузетника 

Привреда 

Временски оквир: 2015. 

Одговорна институције и партнери: 

Општина Бољевац 

 

Временски оквир:  2015. 

Развој људских ресурса који 

омогућавају развој МCПП 

ПРИОРИТЕТ 3 

Акциони план 

Износ и извор финансирања: 

3.000 евра 

општински буџет 

НСЗ 

Индикатори: 

Урађена анализа потреба тржишта рада и 

привреде за радном снагом  

Број привредника обухваћених анализом 

Износ и извор финансирања: 

2.000 евра 

општински буџет 

привредници 

Индикатори: 

Урађена студија потреба тржишта рада 

(дефинисана суфицитарна и дефицитарна 

занимања, препоручени смерови у 

средњошколском образовању и сл. ) 

 



IV. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА КОНКРЕТАН ЦИЉ  3.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Усклађивање формалног образовања 

са потребама тржишта рада 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3.1. 

Институционално учешће на 

креирање и развој средњошколског 

образовања 

 

Анкетирање родитеља и ученика  о 

заинтересованости за одређене смерове у 

средњошколском образовању  

партнерству 

Пројекат  4.1.1.1 

 

Конкретан  циљ 3.1.2. 

Пројекат   3.1.2.1 

 

Едукација заинтересованих страна у вези 

прописа из Закона о јавно приватном 

партнерству 

Пројекат  4.1.1.1 

 

Подршка спровођењу програма НСЗ 

(Професионална  орјентација и планирање 

каријере и сл.) 

Пројекат  3.1.2.2 

Одговорне институције и партнери: 

КЛЕР Бољевац 

ОШ Бољевац 

Министарство просвете 

Временски оквир: једанпут годишње-

перманентно 

Одговорна институције и партнери: 

Општина Бољевац 

НСЗ  

Временски оквир: по програмима НСЗ 

Развој људских ресурса који 

омогућавају развој МCПП 

ПРИОРИТЕТ 3 

Акциони план 

Износ и извор финансирања: 

1.000 евра 

oпштински буџет 

Министарство просвете 

Индикатори: 

Израђен анкетни лист о заинтересованости за 

одређене смерове у средњош.образовању 

Број анкетираних родитеља 

Број анкетираних ученика 

 

Износ и извор финансирања: 

3.000 евра 

Национална служба за запошљавање-НСЗ 

oпштински буџет 

Индикатори: 

Спроведене промотивне кампање подршке 

програмима НСЗ 

Израђен заједнички план активности 



IV. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА КОНКРЕТАН ЦИЉ  3.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Јачање интерног система 

образовања 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3.2. 

Креирање интерног система 

образовања у јавном сектору 

 

Модернизација пословања у јавном 

сектору-редовно уђешће на 

презентацијама, семинарима и 

професионалним едукацијама    

партнерству 

Пројекат  4.1.1.1 

 

Конкретан  циљ 3.2.1. 

Пројекат   3.2.1.1. 

 

Едукација заинтересованих страна у вези 

прописа из Закона о јавно приватном 

партнерству 

Пројекат  4.1.1.1 

 

Унапређење знања и вештина за 

планирање економског развоја и начинима 

подршке МСПП 

 

Пројекат  3.2.1.2. 

Одговорне институције и партнери: 

Општина Бољевац 

Временски оквир: Перманентно 

Одговорна институције и партнери: 

ОУ Бољевац 

Директни и индиректни корисници буџета 

Временски оквир: перманентно 

Развој људских ресурса који 

омогућавају развој МCПП 

ПРИОРИТЕТ 3 

Акциони план 

Износ и извор финансирања: 

12.000 евра 

општински буџет 

донатори 

 

Индикатори: 

Број одржаних презентација, семинара и 

професионалних едукација 

Број обучених службеника 

Побољшано пословање у јавном сектору у % 

 

Индикатори: 

Урађен  План  економског развоја (КЛЕР) 

Број службеника обучених за пружање 

економских савета МСПП  

Унапређена база података 

 

 

Износ и извор финансирања: 

10.000 евра 

општински буџет 



IV. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА КОНКРЕТАН ЦИЉ  3.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Јачање интерног система 

образовања 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3.2. 

Презентација значаја интерног 

система образовања у приватном 

сектору 

 

      Модернизација пословања у приватном 

сектору-редовно уђешће на семинарима, 

презентацијама и професионалним 

едукацијама  

 

Конкретан  циљ 3.2.2. 

Пројекат   3.2.2.1. 

 

Едукација заинтересованих страна у вези 

прописа из Закона о јавно приватном 

партнерству 

Пројекат  4.1.1.1 

 

Праћење и идентификовање потреба за 

преквалификацијом, доквалификацијом 

и дефицитарним занимањима 

 

Пројекат  3.2.2.2. 

Одговорне институције и партнери: 

Удружење предузетника, Општина Бољевац 

Временски оквир: пермнентно 
Временски оквир:перманентно 

Развој људских ресурса који 

омогућавају развој МЦПП 

ПРИОРИТЕТ 3 

Акциони план 

Износ и извор финансирања: 

15.000 евра 

привредници 

Опште удружење предузетника 

донатори 

Индикатори: 

Број одржаних презентација, семинара и 

професионалних едукација 

Број обучених радника 

Побољшано пословање у приватном сектору 

у % 

 

 

Износ и извор финансирања: 

15.000 

општински буџет 

НСЗ 

Основне школе и срдња школа 

Министарство просвете  

 
Индикатори: 

Дефинисано континуирано праћење потреба 

привреде 

Број одржаних промотивних кампања годиш. 

Припремљени  локални програми за 

преквалификацију и доквалификацију 

Број уписаних ученика у средњу школу 

(годишње), за дефицитарна занимања у 

складу са иденнтификов.потребама привреде 

Одговорна институције и партнери: 

Удружење предузетника 

НЗС 

Оптинска управа 



IV. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА КОНКРЕТАН ЦИЉ 4.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развој и јачање јавно приватног 

партнерства 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4.1 

Јачање процеса и елеманата јавно 

приватног дијалога 

 

Едукација заинтересованих страна у вези 

прописа из Закона о јавно приватном 

партнерству 

Пројекат  4.1.1.1 

 

Конкретан  циљ 4.1.1 

Пројекат   4.1.1.1 

 

Едукација заинтересованих страна у вези 

прописа из Закона о јавно приватном 

партнерству 

Пројекат  4.1.1.1 

 

Изналажење партнера и практична 

примена јавно приватног партнерства 

 

Пројекат  4.1.1.2 

Одговорне институције и партнери: 

ОУ  Бољевац 

СКГО, РАРИС 

Временски оквир: 2015.-2016. 

Одговорна институције и партнери: 

Општина Бољевац 

Удружење предузетника 

Временски оквир: перманентно 

Партнерство, удруживање и 

умрежавање 

ПРИОРИТЕТ 4 

Акциони план 

Износ и извор финансирања: 

10.000 евра 

оштински буџет 

донатори 

 

Индикатори: 

Број одржаних едукација годишње 

Број приватнка заинтересованих за јавно 

приватно партнерство 

 

 

Износ и извор финансирања: 

10.000 евра 

општински буџет 

приватни партнери 

донатори 

 
Индикатори: 

Број одржаних дијалога о јавно приватном 

партнерству  

Број потписаних уговора о јавно приватном 

партнерству 

 



IV. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА КОНКРЕТАН ЦИЉ  4.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развој и јачање јавно приватног 

партнерства 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4.1 

Институционална подршка у 

реализацији јавно приватног 

партнерства 

 

Доношење скупштинских одлука и одлука 

Већа о јавно приватном партнерству 

партнерству 

Пројекат  4.1.1.1 

 

Конкретан  циљ 4.1.2 

Пројекат   4.1.2.1 

 

Едукација заинтересованих страна у вези 

прописа из Закона о јавно приватном 

партнерству 

Пројекат  4.1.1.1 

 

Оспособљавање лица за планирање и 

спровођење јавно приватног партнерства 

 

Пројекат  4.1.2.2 

Одговорне институције и партнери: 

Општина Бољевац 

Временски оквир:након стварања услова 

Одговорна институције и партнери: 

ОУ БОљевац 

Временски оквир: 2015.-2016. 

Партнерство, удруживање и 

умрежавање 

ПРИОРИТЕТ 4 

Акциони план 

Индикатори: 

Број донетих  одлука општинског Већа о 

јавно приватном партнерству 

Број донетих одлука Скупштине о јавно 

приватном партнерству 

 

 

 

Износ и извор финансирања: 

1.000 евра 

oпштиски буџет 

 

Износ и извор финансирања: 

6.000 евра 

oпштински буџет 

донатор 

 
Индикатори: 

Број лица оспособљених за планирање јавно 

приватног партнерства 

Број лица оспособљених за спровођење јавно 

приватног партнерства 

 



IV. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА КОНКРЕТАН ЦИЉ  4.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подизање свести о значају 

удруживања  и умрежавања МСПП 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4.2 

Унапређено интерно удруживање и 

умрежавање МСПП 

 

Заједничко дефинисање  активности 

постојећег удружења предузетника   

Конкретан  циљ 4.2.1 

Пројекат   4.2.1.1 

Подстицање интерног удруживања и 

умрежавања кроз оснивање гранских 

савета 

Пројекат  4.2.1.2 

Одговорне институције и партнери: 

Одељење за привреду и развој ОУ Бољевац, 

Удружење предузетника Бољевац, 

Временски оквир: 2015. 

Одговорна институције и партнери: 

Општина Бољевац 

КЛЕР Бољевац 

Удружење предузетника 

 
Временски оквир:  2015. 

Партнерство, удруживање и 

умрежавање 

ПРИОРИТЕТ 4 

Акциони план 

Износ и извор финансирања: 

1.000 евра 

општински буџет 

Опште удружење предузетника 

 

 Индикатори: 

Број дефинисаних активности Удружења 

предузетника на годишњем нивоу 

 

Износ и извор финансирања: 

2.000 евра 

општински буџет 

ЕУ пројекти 

донатори  

Индикатори: 

Број основаних гранских савета МСПП 

(нпр. метало прерађивачи, дрвопрерађивачи, 

трговци и сл.) 

 



IV. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА КОНКРЕТАН ЦИЉ  4.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подизање свести о значају 

удруживања и умрежавања МСПП 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4.2 

Институционална подршка у 

реализацији  проширења удружења 

 

 

Дефинисање сарадње удружења са   

регионалним и централним властима  и 

институцијама 

 

Конкретан  циљ 4.2.2 

Пројекат   4.2.2.1 

Јавно презентовање МСПП преко 

општинског сајта и  брошуре-Привредни 

преглед Општине Бољевац  

 

Пројекат  4.2.2.2 

Одговорне институције и партнери: 

Општина Бољевац 

КЛЕР Бoљевац 

Удружење предузетника 

РАРИС 

 
Временски оквир:  2015. 

Одговорна институције и партнери: 

Општина Бољевац 

КЛЕР Бољевац 

Удружењ предузетника 

Временски оквир:  2015. 

Партнерство, удруживање и 

умрежавање 

ПРИОРИТЕТ 4 

Акциони план 

Износ и извор финансирања: 

2.000 евра 

општински буџет 

привредници 

Индикатори: 

Број одржаних састанака годишње  на тему 

сарадње са регионалним и централним 

властима 

Број донешених одлука на тему сарадње 

 

 

Износ и извор финансирања: 

5.000 евра 

општински буџет 

привредници 

 
Индикатори: 

Број презентација МСПП на општинском 

сајту 

Издата брошура-Привредног прегледа 

Општине Бољевац на српском и енглеском 

језику 



V. БУЏЕТ И ПЛАН ФИНАНСИРАЊА 
 

У овом одељку су представљени  сумарни подаци о финансирању  свих пројеката 

дефинисаних Акционим планом, о степенима учешћа институција и партнера при њиховој 

реализацији. 

Разматрање трошкова сваког пројекта појединачно и начина на који ће потребна средства  

бити обезбеђена је дакле већ увршћено у сами Акциони план развоја МСПП. 

Финансијски оквир је од изузетног значаја и без јасно опредељених средстава у 

општинском буџету Стратешки документ и сам Акциони план губе у потпуности на значају. 

Самим тим и динамика улагања мора бити дефинисана. 

За реализацију Акционог плана развоја малих и средњих предузећа и предузетнишва за 

период 2015-2020. година у оквиру Стратеје развоја МСПП 2015-2025. година потребно је 

обезбедити средства у укупном износу 1.904.000 евра. Овим средствима би била обезбеђена 

реализација укупно 32 конкретна пројекта.   

 

Укупна средства у износу од 1.904.000 евра су распоређена на различите изворе 

финансирања.За сада су опредељена 11 извора и то : 

1) средства општинског буџета 

2) средства  ресорних министарстава 

3) средства Националне службе за запошљавање 

4) донаторска средства 

5) средства привредника 

6) средства Фонда за заштиту животне средине 

7) пројекти ЕУ 

8) средства Општег удружења предузетника 

9) основне и средње школе 

Предвиђено је  да од укупних средстава са општинског буџета буде уложено  810.000 евра 

или  42,54 % .Реализација великог броја пројеката је прескупа за локалну самоуправу врло често 

ограничена  и недовољна за њихову реализацију. Стога се очекује прилив средтава од  стране 

ресорних министарстава преко различитих конкурса чије се расписивање очекује.У наредном 

периоду би на овај начин требало обезбедити 657.000 евра или  34,5%. Донаторска средтва би 

била  184.000 евра 9,66 %,а  део  средстава се очекује и од пријављивања на међународне 

конкурсе, пре свега конкурса европске уније и то 108.000 евра или 5,67% , Фонд за заштиту 

животне средине би требао да учествује са 72.000 евра или 3,8%.Учешће свих осталих извора 

финансирања би било укупно  3,83%. 

Потребно је такође да јасно буде дефинисана и динамика укупних улагања при 

спровођењу Акционог плана развоја малих и средњих предузећа и предузетништва општине 

Бољевац. 

 



 
Слика 9. Динамика реализације Акционог плана развоја МСПП 2015-2020. 

 

Највећа улагања ће бити у првој, другој и трећој години реализације плана док су најмања 

у последњој години, што се може видети на следећем графикону где је  приказана динамика 

улагања са висином предложених неопходних финансијских средстава за сваку годину. 

 

Различита су и улагања по приоритетима које стратегија предвиђа. На дењем графикону  

се могу видети висине улгања за сваки од 4 предвиђена приоритета понаособ.  

 

 
Слика 10. Висина улагања према приоритетима 

 

Гледано по приоритетима највећа улагања би била за приоритет 1-Подршка постојећој привреди, 

а затим приоритет 2-Подршка новим инвестицијама и отварању нових радних места. 

 



VI.  МОНИТОРИНГ СИСТЕМ  И ЕВАЛУАЦИЈА 

 
У завршном поглављу  фокусираћемо се на начин на који  ће јединица локалне самоуправе 

да прати напредак и учинак у имплементацији стратешког документа и Акционог плана.             

Праћење ће бити извршено на нивоу пројеката, али и на вишим нивоима стратешког 

документа 

Сваки пројекат у Акционом плану  je повезан са кључним показатељима учинака-

индикаторима, док на вишим нивоима Стратешког документа  конкретни и стратешки циљеви 

предствњају заправо параметре  за мерење учинка који се прате при реализацији и спровођењу 

плана. 

Праћење представља изузетно важан и управо неопходан део имплементације и оно ће 

омогућити  локалној самоуправи да утврди да ли је имплементација на правом путу и ако није, 

које пројекте и модалитете за имплементацију би требало преиспитати.  

Сама израда Стратешког документа, а у оквиру њега и Акционог плана развоја МСПП, као 

и његово усвајање на органима и телима локалне самоуправе је само почетак стратешког 

планирања. Даља суштина развоја МСПП се огледа у спровођењу овога плана, односно његовом 

стратешком управљању. 

Праћење и надгледање спровођења стратегије и самог Акционог плана  ће заправо 

открити у којој мери је локална самоуправа била спремна, а који  недостаци, проблеми и 

потешкоће су се појавили у току процеса имплементације. 

Многи фактори утичу на то да се да се усвојене стратегије морају константно 

преиспитивати и по потреби мењати, јер заправо током времена мењају се услови за спровођење 

планова и стратегија , мењају се околности , финансијски показатељи, појављују се бољи начини 

за решавање одређених проблема. 

Менторинг односно праћење је континуирано надгледање резултатаи напредка у 

спровођењу стратегије и подрзумева поређење информација и података прикупљених током 

имплементације са унапред дефинисаним индикаторима.Локалној самоуправи праћење 

омогућава да утврди да ли је имплементација на правом путу и ако није које пројекте или 

моделитете треба мењати. 

Други важан показатељ у спровођењу стратегије је процес вредновања или 

евалуације.Евалуацијом или вредновањем се на основу информација добијених кроз процес 

праћења-мониторинг процес  утврђује следеће : 

- значај тј. да ли је активност довољно релевантна за постизање циља 

- учинак тј. да ли се добијају очекивани резултати 

- утицај тј. да ли је дошло до побољшања и  у коликој мери  

У укупно дефинисаним ндикаторима разликујемо оне који омогућују увид у то да ли су су 

предвиђени пројекти реализовани, да ли су дали очекиване резултате и сматрају се индикаторима 

резултата и индикатори којима  се дугорочно прати утицај стратегије на развој сектора МСПП и 

представљају индикароре утицаја.  

Ефикасно праћење и вредновање  скоро увек води ка побољшању ефикасности и ефективности у 

имплементацији плана подршке МСПП. 

У ту сврху  су људски ресурси од изузетног значаја и јасно је да одређен број лица пре 

свега из Канцрларије за локални економски развој требају и морају бити задужени за паћење и  

евалуацију и на годишњем нивоу.Они морају  утврдити и процедуре за успешно праћење. У 

оквиру ове фазе дакле треба установити одређене степене одговорности, надлежности и 

оперативности.  



Запошљени у Канцеларија за локални економски развој су  кључни учесници у 

спровођењу односно у праћењу спровођења Стартегије и самог Акционог плана, и они  ће једном 

годишње подносити извештај о праћењу кретања индикатора и предузетим активностима. 

Извештај о реализацији пројеката и Извештај о евалуацији реализованих пројеката КЛЕР 

ће радити на основу информација добијених од одговорних институција које су дефинисане 

Акционим планом. 

Годишње извештаје Канцеларија за локалноекономски развој доставља  општинском Већу 

које исте разматра и усваја а након тога прослеђује Савету за привреду пољопривреду и 

економски развој који  даје своје мишљење сугестије и предлоге као скупштинско радно 

тело.Затим се оба мишљења дају  Скупштини општине Бољевац на разматрање и усвајање.     

 

 
Шема механизма за мониторинг и евалуацију Стратегије и Акционог плана 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сачињавају годишње извештаје 
Прате индикаторе 

Канцеларија за локалноекономски 

развој 

Даје мишљење и одобрава 

извештаје 

 

Општинско  Веће 

Спроводе пројекте и извештавају о 

спровођењу 

Одговорне институције 

Даје мишљење и одобрава 

извештаје 

 

Савет за привреду, пољопривреду и 

економски развој 

Скупштина општине Бољевац 

Усваја Извештаје 
 



Информисаност грађана општине о Стратегији развоја сектора МСПП у општини Бољевац 

као и о степену њене реализације је од изузетног значаја.Заинтересоване стране морају бити 

упознате са напретком у реализацији Стратегије и Акционог плана како би и сами могли да 

предузму одређене активности на остваривању пројеката, циљева  и приоритета дефинисаних 

документом.Јавност је потребно редовно обавештавати о имплементацији, а извештаји о 

реализованим пројектима  и спровођењу Стратегије  морају бити транспарентни и постављени на 

web сајту општине. 

Успешност спровођења Стратегије зависиће у доброј мери од степена укључености и 

заинтересованости  јавности, привредних субјеката, предузећа, предузетника.   



VII. Прилози 

 

 
1. Анкета-Потребе и проблеми предузетника на територији Општине Бољевац 

2. Листа СЛОР индикатора 

3. Листа учесника-чланова Радне групе у израде Стратегије и Акционог плана 

4. Листа учесника-представника секторских група-сарадника радне групе у процесу израде 

Стратегије и Акционог плана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Листа учесника-чланова Радне групе у израде Стратегије и Акционог плана 

 

Дејан Гавриловић, помоћник председника за привреду и предузетништво 

Љубиша Јаношевић, председник Скупштине општине Бољевац 

Слађан Богдановић, заменик председника општине 

Слађан Ђимиш, руководилац Одељења за економски развој, привреду и пољопривреду 

Љиљана Николић, руководилац Одсека за локали економски развој 

Јелена Цветаноска, радник Одсека за локалноекономски развој 

Бобан Костандиновић, представник РАРИС-а, деск-менаџер 

Мирољуб Алексић, председник Општег удружења предузетника 

 

 

Координатор Радне групе: 

 

Дејан Гавриловић дипл.маш.инг. 

 

 

 

 

 

Листа учесника-представника секторских група-сарадника радне групе у процесу израде 

Стратегије и Акционог плана  

  

Војин Јоксимовић, сектор пољопривреде 

Звездан Милићевић, сектор металопрерађивачке индустрије 

Мића Мицаревић, сектор дрвнопрерађивачке индустрије 

Мирољуб Алексић, сектор пекарске индустрије 

Драган Васић, сектор угоститељства 
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