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1. Увпд 

 

 

Акципни план 2014/2015 Клуба младих Фпрума привредника Чашка урађен је у пквиру прпјекта 

,,Млади предузетници у акцији'' кпји реализује ппслпвнп удружеое ,,Фпрум привредника Чашка", 

уз ппдрщку Амбасаде Краљевине Нпрвещке у Бепграду.  

Циљ прпјекта је да ппдржи, пјаша и унапреди ппрпдишни бизнис и усмери ефикасну транзицију 

управљаоа  на нпву генерацију кпја треба да преузме пдгпвпрнпст за кпнтинуитет у ппслпваоу. 

Прпјекат, такпђе, има за циљ да унапреди предузетнишка знаоа и вещтине младих предузетника.  

Кљушне активнпсти прпјекта су: 

 Пбука за младе предузетнике из пбласти јавнпг залагаоа и развпја ппслпвнпг удруживаоа, 

 Псниваое Клуба младих предузетника у пквиру Фпрум привредника Чашка, 

 Пбуке за младе привреднике из пбласти управљаоа и впђеоа кпмпанија,  ппслпвнпг 
планираоа, маркетинга и прпдаје и унапређеоа инпвативнпсти и кпнкурентнпсти, 

 Пбука за унапређеое и развпј ппрпдишнпг бизниса 
 

Пснивашка скупщтина Клуба младих Фпрума привредника Чашка пдржана је 10. јула 2014. гпдине 

на кпјпј је присуствпвалп 17 младих кпји су припадници друге генерације власника у ппрпдишним 

кпмпанијама или имају сппствене фирме. Клуб младих ће функципнисати у пквиру ''Фпрума'', а 

укпликп се буде указала пптреба, регистрпваће се кап ппсебнп удружеое. На Пснивашкпј 

скупщтини изабрани су пргани управљаоа и усвпјена је пдлука и изабран тим за израду Акципнпг 

плана Клуба младих 2014/2015.  

 

Пвим Акципним планпм дефинисани су циљеви и активнпсти за прву гпдину рада у кпјпј би 

требалп да се изгради шврста пснпва за даљи рад и развпј Клуба младих Фпрума привредника 

Чашка.  
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2. Прпфил ппслпвне заједнице 

 

2.1 Прпфил ппслпвне заједнице (привреде града Чашка) 

 

                           

Град Чашак се налази у средищоем делу 

централне Србије, 140км југпистпшнп пд 

Бепграда и налази се на раскрсници путних 

праваца ка Ужицу и Црнпј Гпри и Бпсни и 

херцегпвини са једне стране и ка Краљеву и 

даље ка јуђнпј и југп-западнпј Србији са друге 

стране.  

Град Чашак ппкрива теритприју пд 636 км2, на 

кпјпј живи  117.072 станпвника. 

Чашак има развијену привреду,  разнпврсне 

туристишке пптенцијале, бпгатп културнп - 

истпријскп наслеђе мпгућнпсти за транзитни, 

здравствени, културнп - археплпщки, лпвни и сппртскп - рекреативни туризам.  

Дпбар гепстратегиски пплпжај, развијена привреда и прирпдни ресурси шине пптенцијал за раст и 

развпј Чашка, кап и директнп улагаое страних инвестиција. 

Чашак је пбразпвни центар, у кпме се налазе  два факултета - Агрпнпмски и Технишки, кап и виспка 

Технишка щкпла, кпји су извпр виспкпквалификпванпг младпг кадра.  

Наушнп-истраживашким радпм у пбласти ппљппривреде у Чашку се бави Институт за впћарствп и 

винпградарствп Чашак. 

У Чашку ппслује 5.920 привредних субјеката, пд шега 1.583 предузећа и  4.337 радои.   

 

Чашак има, 27.202 заппслених лица пд шега привреда уппщљава 13.549 лица. На евиденцији 

Наципналне службе за заппщљаваое Чашак  на крају 2013. гпдине, регистрпванп је 12.535 лица. 
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Привреда града Чашка је  у тпку 2013. гпдине пстварила укупну сппљнптргпвинску размену у изнпсу 

пд 382,4 мил УСД, пд шега извпз у изнпсу пд 154,7 мил УСД, а увпз пд 227,7 мил УСД. 

 

Структуру шашанске привреде шине индустрија, ппљппривреда, грађевинарствп, сапбраћај, 

туризам, тргпвина и услужне делатнпсти.  

У сектпру прерађивашке индустрије најзаступљеније су: металска, хемијска и прехрамбена 

индустрија, затим пбрада дрвета и графишка делатнпст.  

У пквиру пвих делатнпсти највище се прпизвпде: мащине разлишитих намена, резни алати за 

пбраду метала и дрвета, термптехнишки уређаји, намещтаја, прпизвпди пд пластишних маса, бпја и 

лакпва, пдевни предмети, делпви и прибпр за фармацеутску индустрију и прпизвпди за 

медицинске пптребе, прерада щумских и ппљппривредних прпизвпда итд.  

Приватнп предузетнищтвп, кпје има традицију јпщ пд XIX века, је и пснпвна карактеристика 

привреде Чашка.  

Приватне фирме имају свпја ппслпвна удружеоа и тп: Ппслпвнп удружеое ''ГРАДАЦ 97'',  Унија 
привазних предузећа и предузетника ''ЧАЧАК 2000'', Фпрум привредника Чашка, Удружеое 
женскпг предузетнищтва ''Надежда Петрпвић'' и Ппщте удружеое предузетника. 
 
Ппсебну ппдрщку  развпју МСП сектпра пружа Наушнп технплпщки парк Чашак, кпји је пснпван 
2011. гпдине кап јавнп-приватнп партнерствп са циљем  да крпз кприщћеое истраживашкп-
развпјнпг пптенцијала пбезбеди бржи и флексибилнији трансфер технплпгије у привреду, ппдигне 
нивп кпнкурентнпсти МСП сектпра и тиме дппринесе  бпљем ппзиципнираоу лпкалних предузећа 
на дпмаћем и странпм тржищту. 
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2.2 Фпрум привредника Чашка 

 

 

 

 

 

 

 

Ппслпвнп удружеое “Фпрум привредника Чашак” пснпванп је 07.05.2012. гпдине кап независна, 

невладина и нестранашка прганизација кпју је пснпвалп щест ппслпвних удружеоа са теритприје 

града Чашка, ради залагаоа за ствараое бпљег амбијента за ппслпваое свих привредних субјеката 

и ствараое сталещке свести п себи, кап јединпм друщтвенпм слпју кпји свпјим радпм и 

средствима, а на свпј ризик пбавља привредну делатнпст. 

Псниваши Фпрума су: 

1. Ппслпвнп удружеое “Градац 97” 

2. Ппслпвнп удружеое “Унија Чашак 2000” 

3. Ппщте удружеое предузетника 

4. Удружеое женскпг предузетнищтва “Надежда Петрпвић” 

5. Удружеое “Шумски плпдпви Србије” 

6. Пшеларскп друщтвп “Матица” 

Град Чашак и Фпрум привредника Чашка пптписали су прптпкпл п сарадои 24.07.2014. гпдине у 

намери да заједнишки утишу на ппбпљщаое услпва за ппслпваое и усппстављаое бпљег дијалпга 

између привредника и града Чашка, такп да представници Фпрума ушествују на седницама 

Градскпг већа.  
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2.3 Ппслпвнп удружеое ''Градац 97'' 

 

 

Ппслпвнп удружеое ''ГРАДАЦ 97'' пснпванп је 1997. 
гпдине са главним циљем да се унапреди приватни 
сектпр, да се кпнструктивнп утише на лпкалне и државне 
власти у ппгледу дпнпщеоа прпписа из пбласти екпнпмије 
кпји ће бити у интересу бржег напретка и ствараоа 
ппвпљније ппслпвне климе, кап и да ради на усаврщаваоу 
прпизвпдое, принципа рада и прганизације ппслпваоа у 
складу са светским стандардима, трендпвима и 
технплпгијама. 

 

 

Данас ''ГРАДАЦ 97'' пбједиоује 22 приватна предузећа из Чашка и представља привредну снагу кпја 
има: 

 2.100 заппслених 

 20-36 гпдина раднпг искуства у разлишитим привредним гранама 

 118 милипна евра гпдищоег прпмета 
 
Мисија Удружеоа ''ГРАДАЦ 97'' је унапређеое привређиваоа шланпва удружеоа и пбезбеђеое 
бпљег ппслпвнпг пкружеоа. 

 

Визија Удружеоа ''ГРАДАЦ 97'' је да ппстане репрезентативна аспцијација привредника у Србији и 
у регипну, кпја ће бити битан друщтвени партнер државним и лпкалним институцијама, кап и 
битан партнер у мултилатералнпј привреднпј сарадои са слишним удружеоима у Еврппи и свету. 

 

Циљеви и делатнпст удружеоа се пгледају крпз: заступаое интереса шланпва, испитиваое 
дпмаћег и инпстранпг тржищта ради пласмана прпизвпда, удруживаое рада на развпју и 
усаврщаваоу прпизвпда, заједнишки меначмент, маркетинг и прпдаја у земљи и инпстранству, 
усаврщаваое и спезијализација струшних кадрпва шланица, пружаое и размена квалитетних 
инфпрмација ради прпналажеоа пптенцијалних партнера, сарадоа са лпкалнпм и државнпм 
администрацијпм на унапређеоу ппслпвнпг амбијента и екпнпмскпг развпја, ппвезиваое, 
сарадоа и размена инфпрмација и знаоа са слишним удружеоима у земљи и инпстранству, 
прганизпван приступ фпндпвима и другим извприма финансираоа међунарпдних прганизација и 
институција, и др. 

 

''ГРАДАЦ 97'' је стални шлан у Привреднпм Савету града Чашка, Ппщтинскпм кппрдинаципнпм 
пдбпру за спцијалну пплитику, лпкалнпм Савету за заппщљаваое и др. Активни је ушесник у 
брпјним расправама п нацртима закпна, трибинама, кап и прганизацији семинара, презентација и 
прпмпција. Удружеое је вепма активнп у пружаоу разлишитих врста хуманитарне ппмпћи, а 
знашајнп дппринпси и развпју културе, сппрта и других непривредних пбласти живпта и рада. 

 



Клуб младих Фпрума привредника Чашка 

 Акципни план 2014 - 2015 8 
 

 

2.4 Унија приватних предузећа и предузетника ''Чашак 2000'' 

 

Унија Чашак 2000 је независнп удружеое малих и средоих приватних предузећа, кпја је пснпвана 
на дан 5. пктпбра 2000. гпдине са намерпм да пбједини щтп већи брпј предузећа ради ппстизаоа 
следећих циљева: 

 Међуспбна сарадоа шланица и пбједиоаваое интереса  

 Ствараое услпва за раст пбима ппслпваоа и инвестиципних улагаоа 

 Ппдрщка развпјним прпграмима шланица  

 Презентација прпизвпдних и прпметних мпгућнпсти шланица  

 Сарадоа са слишним прганизацијама у земљи и инпстранству ради билатералних 
кпнтаката  

 Сарадоа са лпкалнпм сампуправпм  

 Прпмпција предузетнищтва  

 Ппмпћ шланицама да се кпнсплидују и крену у бржи раст 

Данас ''Унију 2000'' шини пкп 200  предузећа, са теритприје града Чашка и ппщтина Гпрои 
Миланпвац, Лушани, Иваоица, Ппжега и Ариље. Ради пбједиоаваоа интереса и лакщег рещаваоа 
заједнишких прпблема фирме су груписане пп делатнпстима: 

1. Ппљппривреда и прехрамбена индустрија 
2. Електрпппрема, инфпрматика и телекпмуникације 
3. Метал и прпизвпди пд метала 
4. Дрвп, дрвна грађа и прпизвпди пд дрвета 
5. Хемија, стаклп и керамика 
6. Грађевинарствп, гума и пластика 
7. Текстил, кпжа, крзнп и пбућа 
8. Штампарствп, папир и издаващтвп 
9. Сапбраћај, щпедиција, туризам и угпститељствп 

 

Дпсадащое активнпсти ''Уније 2000'' су се у највећпј мери пднпсиле на дистрибуцију ппслпвних 

инфпрмација, прпмпцију ппслпвних активнпсти шланица , директну међуспбну сарадоу шланица, 

сарадоу са слишним ппслпвним удружеоима из земље и инпстранства, сарадоу са лпкалнпм 

сампуправпм и низ других активнпсти кпје су дппринеле да се ппкрену ппзитивне прпмене ка 

ствараоу стимулативнијег ппслпвнпг амбијента. 
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2.5 Удружеое женскпг предузетнищтва ''Надежда Петрпвић'' 

 

Удружеое женскпг предузетнищтва ''Надежда Петрпвић“  је мрежа 
жена у предузетнищтву, кпје пбављају и развијају ппсап на креативан 
нашин, кап и жена кпје намеравају да ппкрену сппствени бизнис.  
 
Циљ Удружеоа  је да међуспбним ппслпвним ппвезиваоем дппринесе 
унапређеоу ппслпваоа и прпмпвисаоу ппслпвних интереса шланица. 
 
Ппред прпмпвисаоа жена шији је ппслпвни живпт јпщ активан, 
Удружеое прпмпвище и  жене шија је ппслпвна активнпст заврщена, али 
кпје свпјим дугпгпдищоим искуствпм, знаоем и ментпрским радпм 
мпгу знашајнп да ппмпгну у унапређеоу ппслпваоа и пствариваоу 
циљева Удружеоа. 

 
Ппсебни циљеви Удружеоа су: ппстизаое веће екпнпмске независнпсти ппслпвних жена, ппмпћ у 
дефинисаоу прпфитабилних, креативних и специјализпваних прпјеката шланица, ппдстицаое 
женскпг ппслпвнпг духа кпји се пгледа у енергији, визијама, акцијама и међуспбнпј ппдрщци 
ппслпвних жена. 
 
Активнпсти Удружуоа женскпг предузетнищтва ‘’Надежда Петрпвић’’ се пднпсе на:  

 Умрежаваое и прпјектне активнпсти 

У циљу размене искустсва и прпмпције шланица усппстављени су кпнтакти и са удружеоима из 
Македпније, Хрватске, Бпсне и Херцегпвине, Немашке и Руске федерације. 

Рад  Удружеоа је усмерен  на прпјекте прекп дпмаћих и инпстраних фпндпва. Прекп прпјекта 
Наципналне агенције за регипнални развпј пмпгућена је прпмпција рада Удружеоа, израдпм веб 
сајта и прппаганднпг материјала, кап и струшне пбуке шланица и незаппслених жена. 

 Образпваое - струшнп псппспбљаваое и унапређеое знаоа и вещтина жена 
Ппсебан акценат Удружеое ставља на струшнп усаврщаваое шланица. На захтеве шланица 
Удружеоа, прганизују се семинари из свих аспеката ппслпваоа са прпфесипналним предавашима 
и пдгпвпрним људима из јавних институција за рещаваое пдређених прпблема. 

 Хуманитарне акције  
Удружеое је ималп низ акција хуманитарнпг карактера, ппмпћ сампхраним мајкама и оихпвпј 
деци у виду щкплскпг намещтаја и прибпра, ппмпћ у изградои верских устанпва, кап и дпдела 
кплаша деци спцијалнпг угрпжених ппрпдица, кап резултат прпјекта "Сашувајмп пд забправа 
традиципналне кплаше, тпрте и напитке". 

 Прпмпција 
Ушещћу на сајмпвима се ппклаоа ппсебна пажоа. Удружеое је присутнп на свим сајмпвима и 
излпжбама лпкалнпг карактера, на фпрумима међунарпднпг карактера, кап и на презентацијама у 
инпстранству: Немашкпј, Хпландији и Рускпј федерацији.  
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2.6 Опщте удружеое предузетника 

 

 

Ппщте удружеое предузетника ппщтине Чашак је правни следбеник  Удружеоа занатлија у Чашку 
пснпванпг 1838. гпдине у виду еснафа. Пд 2002. гпдине Ппщте удружеое предузетника ппщтине 
Чашак је уписанп у регистар Ппщтих удружеоа кпји впди Регипнална привредна кпмпра Краљевп, 
и представља једнп пд 9 ппщтих удружеоа Регипналне заједнице предузетника Регипналне 
привредне кпмпре Краљевп. 
 
Чланпви Удружеоа предузетника су све радое са теритприје ппщтине Чашак пд мпмента 
регистрације предузетнишке делатнпсти, кпјих тренутнп има пкп 4.500. Ппщте удружеое 
предузетника је пснпванп у циљу защтите заједнишких интереса шланица и пружа следеће услуге: 
 

 Пружаое правне ппмпћи кпд птвараоа радое или предузећа 

 Пријављиваое и пдјављиваое радника 

 Прганизација ппсете сајмпвима и ушещће на истим 

 Припремаое кпмплетнпг захтева за пдлазак у пензију 

 Пствариваое сарадое са инспекцијским и државним прганима  

 Прпмпција предузетнищтва 

 Свпјим шланпствпм у Удружеоу предузетници имају мпгућнпст да у пквиру МТС мреже 
дпбију бесплатне разгпвпре са 2.500 умрежених телефпна 
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3. SWOT анализа 

 

Снаге Слабпсти 
 

 Ппдрщка Фпрума 

 Пслпнац на удружеоа - шланице 

Фпрума 

 Дпбри резултати ппслпваоа прве 

генерације у ппрпдишним фирмама  

 Мптивисанпст друге генерације 

младих предузетника за наставак и 

унапређеое ппслпваоа 

 Ппсвећенпст  правим ппслпвним и 

ппрпдишним вреднпстима 

 

 

 Недпвпљнп искуства у впђеоу 
прганизације 

 Мали брпј шланпва 

 Нпвпдпвпљнп међуспбнп ппзнаваое 
шланица 

 Недпстатак финанасијских средстава 

 

Шансе Претое 
 

 Наципнални прпграми ппдрщке 

 Прпграми за струшнп усаврщаваое 

 Ствараое заједнишкпг бренда Клуба 

 Међунарпдни прпграми ппдрщке 

 Сарадаоа са другим удружеоима, 

институцијама и прганизацијама кпје 

пружају ппдрщку развпју МСП сектпру 

 

 
 Незаинтереспванпст лпкалних и 

републишких институција за прпјекте и 

пптребе удружеоа 

 Недпвпљна свест п улпзи младих у 

ппстанку ппрпдишних фирми 
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4. Стратещки правац 

 
 

4.1 Визија и мисија 

 

Визија 

Визија Клуба младих Фпрума привредника Чашка је да ппстане впдећа пгранизација младих 

привредника у регипну. 

 

Мисија 

Залагаое и ппдрщка јашаоу улпге младих у ппслпвнпм, културнпм и друщтвенпм живпту. 

 
 
 

4.2 Циљеви 

 

1. Афирмација и изградоа имича Клуба и пкупљаое щтп већег брпја шланица 

2. Унапређеое сарадое између шланица 

3. Унапређеое капацитета Клуба и сарадоа са другим удружеоима  

4. Залагаое за защтиту заједнишких интереса 

5. Ппдрщка унапређеоу ппслпваоа шланица 

 

4.3 Активнпсти 

 

Циљ 1 : Афирмација и изградоа имича Клуба и пкупљаое щтп већег брпја шланпва 

 

1. Визуелни идентитет Клуба 

2. Израда прпмптивнпг материјала 

3. Израда интернет презентације 

4. Дан Клуба младих 

5. Медијска прпмпција 

6. Укљушиваое у хуманитарне акције 

7. Фпрмулисаое кпдекса ( правилника) Клуба младих  

8. Награда за предузетнишку изузетнпст 
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Циљ 2: Унапређеое сарадое између шланица  

 

1. Међуспбнп уппзнаваое и представљаое делатнпсти шланица 

2. Прганизпваое нефпрмалних састанака на месешнпм нивпу  

3. Међуспбна размена услуга 

4. Заједнишки наступ на сајмпвима 

5. Заједнишка прпмпција 

 

Циљ 3: Унапређеое капацитета Клуба и сарадоа са другим удружеоима  

 

1. Пбука за унапређеое впђеоа Клуба младих 

2. Прганизпваое сусрета и размена инфпрмација са другим удружеоима 

3. Фпрмираое базе ппдатака шланица са интернет приступпм 

4. Културнп рекреативне активнпсти 

 

Циљ 4:   Залагаое за защтииту заједнишких интереса 

 

1. Делегираое једнпг шлана Клуба младих у Изврщни пдбпр Фпрума и активнп ушествпваое у 

раду Фпрума 

2. Ушещће у јавним расправама и трибинама 

3. Афирмација прпграма за ппдрщку младих предузетника 

 

Циљ 5: Ппдрщка унапређеоу ппслпваоа шланица 

 

1. Радипница п тендерским прпцедурама и припреми дпкументације  у прпцесу јавних 

набавки 

2. Пбуке из разлишитих пбласти ппслпваоа 

3. Мптиваципни тренинзи за увпђеое система квалитета ТQМ 

4. Унапређеое ппслпвне кпмуникације и етике 

5. Защтита интелектуалне свпјине 

6. Развпј инпвативнпсти и кпнкурентнпсти 

7. Радипнице и кпнсултације за припрему дпкументације за прпграме ппдрщке 
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5. Акципни план  

 

Циљ 1: Афирмација и изградоа имича Клуба и пкупљаое щтп већег брпја 
              шланица 
 

Активнпсти Ошекивани резултати Индикатпри 
Временски 

пквир 

1.1 Визуелни идентитет 
Клуба 
 

Визуелна 
преппзнатљивпст 
Клуба  

 Урађен лпгп 
Клуба младих 

 Пдщтампане 
визит карте 

 

2014 

1.2 Израда прпмптивнпг 
материјала 

Прпмпција Клуба у 
ппслпвнпј и 
институципналнпј 
јавнпсти и 
привлашеое нпвих 
шланпва  
 

 Пдщтампан 
прпмптивни 
материјал 

 Урађен roll-up 

2014 - 2015 

1.3 Израда Интернет 
презентације 

Инфпрмисаое 
шланпва Клуба и 
јавнпсти п 
спрпведеним и 
планираним 
активнпстима путем 
Интернета 

 Урађена 
Интернет 
презентација 
Клуба  

 Редпвнп 
ажурирана 
Интернет 
презентација 

 

2014 

1.4 Дан Клуба младих Афирмисаое Клуба 
младих у щирпј 
друщтвенпј јавнпсти и 
кпд ппстпјећих и 
пптенцијалних 
шланпва 

 Устанпвоен 
датум за 
пбележаваое 
Дана Клуба 
младих 

 Прганизпвана 
прпслава 
ппвпдпм Дана 
Клуба младих 

 Брпј присутних на 
прпслави  

 

2015 
 

1.5 Медијска прпмпција Инфпрмисаое 
јавнпсти п 
активнпстима Клуба 
младих путем медија 

 Брпј пдржаних 
кпнфернција за 
медије 

 Брпј наступа у 
медијима  

 Брпј нпвинских 
шланака 

 
 
 
 

2014 – 2015 
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1.6 Укљушиваое у 
хуманитарне акције 

Пружена неппхпдна 
хуманитарна ппмпћ 
физишким или 
правним лицима  

 Брпј 
хуманитарних 
акција у кпјима је 
ушествпвап Клуб 
младих 

 Изнпс 
прикупљених 
средсaтва или 
вреднпст дпбара 

 

2014 - 2015 

1.7 Фпрмулисаое кпдекса 
(правилника Клуба 
младих) 

Дефиниса правила 
рада и  услпви за 
пријем у шланствп 
Клуба младих 
 

 Написан и усвпјен 
Правилник Клуба 
младих 

 

2014 

1.8 Награда за 
предузетнишку изузетнпст 

Прпмпција младих 
предузетника кпји су 
имали запажене 
резултате у 
ппслпваоу и 
мптивисаое псталих 
за унапређеое рада  
 

 Брпј 
кандидпваних 
предузетника 

 Брпј дпдељених 
награда 

2015 

Циљ 2: Унапређеое сарадое између шланица 

 

Активнпсти Ошекивани резултати Индикатпри 
Временски 

пквир 

2.1 Међуспбнп 
уппзнаваое и 
представљаое 
делатнпсти шланица 

Млади предузетници 
детаљније ће се 
уппзнати са 
прпизвпдним 
прпграмима и 
услугама кплега из 
Клуба щтп 
представља пснпв за 
будућу сарадоу 
 

 Брпј 
прганизпваних 
ппсета шланицама 

 Брпј 
прганизпваних 
прпмпција 
шланица 

 Брпј ушесника на 
дпгађајима 

2014 - 2015 

2.2 Прганизпваое 
нефпрмалних састанака 
на месешнпм нивпу 

Унапређеое рада 
Клуба младих 

 Брпј 
прганизпваних 
састанака 

 Брпј присутних на 
састанцима 

 

2014 - 2015 

2.3 Међуспбна размена 
услуга 

Унапређеое сарадое 
и партнерства фирми 
кпје су шланице Клуба 
младих 

 Брпј 
предузетника 
кпји размеоује 
услуге са 
кплегама из 
Клуба 

 Брпј размеоених 
услуга 

 
 

2014 - 2015 
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2.4 Заједнишки наступ на 
сајмпвима  

Ефикасније 
кприщћеое 
ппјединашних ресурса 
за усппстављаое 
нпвих ппслпвних 
кпнатаката на 
дпмаћем и 
инпстраним 
тржищтима 

 Брпј заједнишких 
наступа на 
сајмпвима 

 Брпј 
предузетника 
кпји ушествује на 
заједнишким 
сајмским 
наступима 

 Брпј пстварених 
ппслпвних 
кпнтаката 

 Брпј дпгпвпрених 
ппслпва на 
сајмпвима 

 

2015 

2.5 Заједнишка прпмпција Ушещћем у 
заједнишким 
прпмпцијама млади 
предузетници ће се 
представити щирем 
пптенцијалнпм 
тржищту   

 Брпј 
прганизпваних 
заједнишких 
прпмпција 

 Брпј 
предузетника 
кпји ушествује на 
заједнишким 
прпмпцијама 

 

2015 

Циљ 3: Унапређеое капацитета Клуба и сарадоа са другим удружеоима 

 

Активнпсти Ошекивани резултати Индикатпри 
Временски 

пквир 

3.1 Пбуке за унапређеое 
впђеоа ппслпвних 
удружеоа 

Млади ће унапредити 
свпја знаоа и 
вещтине за развпј и 
управљаое Клубпм 
младих 
 

 Брпј пдржаних 
пбука 

 Брпј присутних на 
пбукама 

2014 - 2015 

3.2 Прганизпваое сусрета 
и размена инфпрмација 
са другим удружеоима 

Чланпви Клуба ће 
разменити искуства и 
примере дпбре 
праксе за развпј и 
унапређеое рада 
ппслпвних удружеоа  

 Брпј 
прганизпваних 
сусрета 

 Брпј шланпва 
Клуба кпји су 
ушествпвали на 
сусретима 

 Брпј размеоених 
мејлпва 

 

2014 - 2015 

3.3 Фпрмираое базе 
ппдатака шланица са 
интернет приступпм 

Израда функципналне 
базе ппдатака 
шланства Клуба 
младих 

 Фпрмирана база 
ппдатака 

 Брпј шланица 
Клуба кпји се 
налази у бази 

 
 

2015 
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3.4 Културнп-рекреативне 
активнпсти  

Чланпви Клуба ће се 
бпље уппзнати и 
ппвећати степен 
међуспбнпг ппвереоа 
у дружеоима ван 
ппслпвних активнпсти 

 Брпј 
прганизпваних 
културнп-
рекреативних 
дпгађаја 

 Брпј ушесника у 
културнп-
рекреативним 
дпгађајима 

 

2014- 2015 

Циљ 4: Залагаое за защтиту заједнишких интереса 

 

Прпјекти Ошекивани резултати Индикатпри 
Временски 

пквир 

4.1 Делегираое једнпг 
шлана Клуба младих у 
Изврщни пдбпр Фпрума и 
активнп ушествпваое у 
раду Фпрума  

Чланпви Клуба 
младих ће имати 
мпгућнпст да дају свпј 
дппринпс 
унапређеоу рада 
Фпрума и изнесу свпје 
прпблеме и пптребе 

 Изабран 
представник 
Клуба младих 

 Брпј седница 
Изврщнпг пдбпра 
Фпрума на кпјима 
је ушествпвап у 
раду 

 

2014 

4.2 Ушещће у јавним 
расправама и трибинама 

Чланпви Клуба 
младих ће имати 
мпгућнпст да дају 
свпја виђеоа и 
рещеоа за прпблеме 
и изазпве у развпју 
предузетнищтва и 
изградои 
предузетнишке 
инфраструктуре 

 Брпј јавних 
расправа и 
трибина на 
кпјима су 
ушествпвали 
шланпви Клуба 
младих 

 Брпј шланпва 
Клуба младих 
кпји је ушествпвап 
на јавним 
расправама и 
трибинама 

 

2014 - 2015 

4.3 Афирмација прпграма 
за ппдрщку младих 
предузетника 

Унапређеое 
ппстпјећих и 
дефинисаое нпвих 
прпграма ппдрщке за 
младе кпји желе да 
ппкрену сппствени 
ппсап 

 Брпј 
прганизпваних 
тематских 
скуппва и 
састанака 

 Брпј спрпведених 
прпграма и мера 
за ппдрщку 
младих 
предузетника 

 
 
 
 
 
 

2014 -2015 
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Циљ 5: Ппдрщка унапређеоу ппслпваоа шланица 

 

Прпјекти Ошекивани резултати Индикатпри 
Временски 

пквир 

5.1 Радипница п 
тендерским прпцедурама 
и припреми 
дпкументације  у прпцесу 
јавних набавки 

Млади предузетници 
ће се уппзнати са 
тендерским 
прпцедурама и биће 
псппспбљени за 
припрему тендерске 
дпкументације 
 

 Брпј пдржаних 
радипница 

 Брпј присутних на 
радипницама 

2015 

5.2 Пбуке из разлишитих 
пбласти ппслпваоа 

Унапређеоа знаоа и 
вещтине младих 
предузетника из 
разлишитих пбласти 
ппслпваоа 
 

 Брпј пдржаних 
пбука 

 Брпј присутних на 
пбукама 

2014 - 2015 

5.3 Мптиваципни 
тренинзи за увпђеое 
система квалитета ТQM 

Чланпвима Клуба 
биће представљени 
улуга и знашај 
увпђеоа разлишитих 
система квалитета у 
ппслпваоу 
 

 Брпј пдржаних 
пбука 

 Брпј присутних на 
пбукама 

2015 

5.4 Унапређеое ппслпвне 
кпмуникације и етике 

Унапређеоа знаоа и 
вещтине младих 
предузетника у 
пбласти ппслпвне 
кпмуникације и етике 
 

 Брпј пдржаних 
пбука 

 Брпј присутних на 
пбукама 

2015 

5.5 Защтита 
интелектуалне свпјине 

Чланпви Клуба 
младих биће уппзнати 
са мпгућнпстима и 
прпцедурама за 
защтиту 
интелектуалне 
свпјине 
 

 Брпј пдржаних 
пбука 

 Брпј присутних на 
пбукама 

2014 - 2015 

5.6 Развпј инпвативнпсти 
и кпнкурентнпсти 

Унапређена знаоа и 
вещтине младих 
предузетника за 
развпј инпвативнпсти 
и кпнкурентнпсти у 
ппслпваоу и 
представљене нпвих 
технплпгија у 
разлишитим 
пбластима ппслпваоа 
  
 
 
 

 Брпј пдржаних 
пбука и 
радипница 

 Брпј присутних на 
пбукама и 
радипницама 

2014 - 2015 
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5.7 Радипнице и 
кпнсултације за припрему 
дпкументације за 
прпграме ппдрщке  

Ппвећан брпј 
предузетника кпји 
кпристи прпграме 
ппдрщке у развпју 
ппслпваоа 

 Брпј кпнсултација 
за припрему 
дпкументације за 
прпграме 
ппдрщке 

 Брпј 
предузетника 
кпји је 
кпнкурисап за 
прпграме 
ппдрщке 
 

2014 - 2015 
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6. Преппруке за пдрживпст Клуба младих 

 
Пдрживпст Клуба младих је један пд  дугпрпшних циљева кпји ће дппринети: 
 

 Прпмпцији ппслпвнпг сектпра 
 Пдрживпсти и развпју бизниса шланица 
 Успещнпм пренпсу власнищтва са прве на другу генерацију 
 Ппдстицаоу развпја заједнице 
 Ппвећаоу заппсленпсти 

 
 
Један пд битних фактпра за пдрживпст Клуба младих је псећај припаднпсти и ппсвећенпст  Клубу. 
Дпбра кпмуникација Клуба са шланпвима је предуслпв за пдрживпст. 
 
Пдрживпст се мпже пстварити крпз пружаое услуга Клуба кпје су креиране према пптребама 
шланица  и крпз непрестан развпј нпвих услуга.  
 
Једна пд пснпвних активнпсти Клуб младих треба да буде прганизпваое пбука из разлишитих 
пбласти ппслпваоа за стицаое и унапређеое знаоа и вещтина кпја су неппхпдна за впђеое 
фирме, щтп је пснпв за успещан трансфер управљаоа ппрпдишним кпмпанијама са прве на другу 
генерацију.  
 
Заједнишки наступ на сајмпвима и заједнишка прпмпција у циљу щиреоа тржищта и ппвећаоа 
брпја купаца, пбезбеди ће шланпвима Клуба ефикасније кприщћеое сппствених ресурса и ущтеду у 
времену.   
 
Заједнишка набавка, трансппрт и прпдаја су такпђе услуге кпје ће се ппзитивнп пдразити на 
ппслпваое шланица. Заједнишким наступпм кпд финансијских институција, псигуравајућих и 
кпнсултантских кућа итд. мпгу се пбезбедити ппвпљнији услпви кредитираоа, псигураоа, увпђеоа 
стандарда у ппслпваоу и др. шланица Клуба, а истпвременп пстварити и дпдатни прихпд за Клуб. 
 
Јавнп залагаое је стуб пдрживпсти свакпг ппслпвнпг удружеоа ппмпћу кпга ће шланице мпћи да 
утишу на структуре власти у циљу:  

 прпмене старих или увпђеоа нпвих јавних пплитика, закпна, правила, прпграма 
или бучета тј. пдлука на нивпу институција јавнпг и приватнпг сектпра 

 ппвећаое ефикаснпсти и транспарентнпсти рада јавнпг и приватнпг сектпра 
 
За дугпрпшну пдрживпст Клуба пптребнп је пбезбедити стабилне извпре финансираоа. Пснпвни 
извпр финансираоа свакпг удружеоа је шланарина кпја се утврђује на месешнпм или гпдищоем 
нивпу. Ппред шланарина пптребнп је, у щтп већпј мери, пбезбедити прихпде пд пружаоа услуга, 
кап и прпјектнп финансираое. 
 


