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I УВOД 

 

 Програмом самозапошљавања у 2014. години одобрено је укупно 74 

субвенција. Након истека периода обавезног пословања, анкетирањем и додатним 

проверама смо утврдили да је своје пословање успешно наставило њих 54-оро, док 

је 20-оро прекинуло са пословањем након истека обавезног времена пословања од 

годину дана. Разлози гашења фирми углавном непостојање тржишта и клијената и 

недостатак средстава за даље пословање. 

 Сви привредници који су наставили пословање, сем троје њих, одазвали су се 

анкети. Привредници који нису попунили упитник су на терену ван града или у 

иностранству тако да анкетирање није могло бити спроведено.  

 

II ОДРЖИВОСТ БИЗНИСА 

 

 Одрживост пословања анализирана је на основу укупног броја 

субвенционисаних привредника подељених у две категорије: активни привредници 

и привредници који су престали са пословањем. Одрживост пословања 

субвенционисаних привредника је анализирана према старосним групама, полу, 

месту пословања и делатностима којима се баве. 

 

2.1 Одрживост пословања према годинама старости 

 

 Предузетничке радње отворило је 72-je субвенционисаних лица, док су два 

лица своје пословање започела регистровањем друштва са огрниченом 

одговорношћу. Укупна одрживост, као и одрживост према годинама старости особа 

које су покренуле бизнис, представљена је у табели 1. Од укупног броја 

субвенционисаних привредника, 73% је одрживо и планира да и даље развија свој 

посао. Најодрживији послови су они које су развиле особе преко 50 година 

старости, чак 80%. Послови особа старости између 30 и 50 година такође имају 

добру одрживост и у највећем броју су подржани кроз ову меру запошљавања. 

(Графикон 1).    

 

Табела 1: 

Одрживост 

према полу 

привредника 

Укупно До 30 
Од 30 

до 50  

Преко 

50 
Укупно    

  (%) 

До 30 

(%) 

Од 30 

до 50 

(%) 

Преко 50 

(%) 

Укупно 74 16 38 20 100 100 100 100 

И даље 

послују 
54 11 27 16 73 69 71 80 

Престали са 

пословањем 
20 5 11 4 27 31 29 20 
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Графикон 1: 

11 27 16

5 11 4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

До 30 година старости Од 30 до 50 година 

старости

Преко 50 година старости

Одрживост пословања према годинама старости

И даље послује Престали са пословањем

 

2.2 Одрживост пословања према полу привредника 

 

 На основу анализе можемо закључити да je одрживост пословања мања код 

жена које су покренуле сопствени посао. У табели 2 дата је слика према полу, 

одакле можемо видети да чак 36% предузетница није наставило са послом након 

истека обавезног једногодишњег пословања.  

 

Табела 2: 

Одрживост према полу 

привредника 
Укупно Мушки Женски  

Укупно 

(%) 

Мушки 

(%) 

Женски 

(%) 

Укупно 74 52 20 100 100 100 

И даље послују 54 40 14 73 77 64 

Престали са 

пословањем 
20 12 8 27 23 36 

 

2.3 Одрживост према месту пословања 

 

 Слика одрживости се не мења драстично када упоредимо бизнисе започете у 

градској средини и у руралним насељима. Од укупног броја бизниса започетих у 

градској средини и даље послује 74% њих док је одрживост у руралној средини 71% 

(Табела 3). 

Табела 3: 

Одрживост према 

месту пословања 

Укупно У градској 

средини 

У руралној 

средини 

Укупно 

(%) 

У градској 

средини 

(%) 

У руралној 

средини (%) 

Укупно 74 43 31 100 100 100 

И даље послују 54 32 22 73 74 71 

Престали са 

пословањем 

20 11 
9 27 26 29 
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2.4 Одрживост према делатности 

 

 Од 54-оро активних привредника,  21 привредник се бави производним  и 33-

је привредника услужним делатностима (графикон 2). Од производних делатности 

опстале су производња предмета од пластике, дрвета, текстила и текстилних 

производа, обрада метала и производња прехрамбених производа. Од услужних 

делатности доминирају одржавање и поправка возила, фризерски салони, 

књиговодствене и консалтинг услуге. 

 

Графикон 2: 

 
 

 

III ОПШТА ПОСЛОВНА КЛИМА И ЊЕН УТИЦАЈ НА ИНВЕСТИЦИОНЕ 

ПЛАНОВЕ 

 

 Утицај опште пословне климе на инвестиционе планове представљен је кроз 

анализу одговора 51-ог активног  анкетираног привредника. 

 

3.1 Остваривост инвестиционих планова и планови развоја 

 

 На питање да ли су остварили планове исказане бизнис планом, 75% 

анкетираних привредника  је одговорила потврдно док је 25% делимично остварило 

своје планове. Планове за проширење активности исказало је 39-оро привредника 

(72%) и то кроз увођење нових производа и услуга. Ниједан привредник није 

одустао од започетог бизниса или променио претежну делатност, док је један 

предузетник  већ развио додатну делатност.  

У 2015.години по оснивању фирме, анкетирани привредници су укупно уложили 

16.904.600,00 динара, најпре у опремање и адаптацију пословног простора. 

Нове инвестиције у 2016. и 2017. години планира укупно 38-оро привредника који 

би у развој уложили укупно 33.230.000,00 динара. Овим додатним развојем био би 

запошљен 61 нови радник. О развоју бизниса размишља још петоро предузетника, 

који још нису дефинисали време и потребна средства за почетак инвестиције. 
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Исказан број потенцијалних нових радних места у вези је са поменутим потребним 

финансијским улагањем. 

 Анкетирани привредници су се најмање жалили на недостатак квалификовне 

радне снаге и недоступност информација као битан фактор који утиче на  развој 

бизниса. Међутим, недоступност финансија је најбитнији фактор утицаја на развој 

производа и услуга а као посебно негативан чинилац развоја привредници су 

истакли лош утицај нелојалне конкуренције и наплате потраживања. Приказан 

графикон 3 истиче недоступност финансија и домаћу конкуренцију као пресудне 

факторе које онемогућавају адекватан развој пословања анкетираних старт ап 

предузећа а затим трошкове енергије и каматне стопе. 

 

 Графикон 3: 

 
 

3.2 Пословни простор  

 

 Од укупно 51-ог анкетираног активног привредника, у изнајмљеном 

простору послује 15-оро привредника, 34-оро њих има сопствени пословни простор 

док двоје послују и у сопственом и у закупљеном пословном простору. Већина 

анкетираних, њих 39-оро, има пословни простор који задовољава њихове потребе. 

Један предузетник планира да део свог пословног простора изда у закуп. Овај 

простор је евидентиран у базу слободног пословног простора АЛЕР-а. 

 

3.3 Добављачи и купци у региону 

 

 Када је у питању доступност сировина за развој производа и услуга, од 

укупно 51-ог анкетираног активног привредника, 23-је њих је истакло да се 

сировином снабдевају у нашем региону, док су остали поред  нашег региона навели 

Београд, Параћин и Ниш. Компонентама које улазе у састав производа најчешће се 

снабдевају у региону Јужне Србије, чак 87% испитаника. Важно тржиште је 

Лесковац са околином за 49-оро привредника, али наводе да своје производе и 

услуге пласирају и на територији Београда, Крагујевца, Врања, Врањске бање и 

Старе Пазове. 
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 3.4 Запослени и потреба за радном снагом 

 

 Свој бизнис самостално је започело 47-оро привредника, троје привредника 

је на почетку пословања одмах упослило још по једног радника а један привредник 

још три радника. Привредници који су одмах упослили додатне раднике углавном 

су из производних делатности. Тренутно, пет привредника запошљавају по једног 

додатног радника, три привредника запошљавају још по два радника, док остали 

још увек сами развијају свој посао.  

 Према степену стучне спреме (ССС) забележена је следећа структура 

запослених: I ССС – 4; III ССС - 19; IV ССС - 31: V ССС -3: VI ССС - 4; VII ССС– 9. 

Чак 45% старт ап фирми започело је пословање са IV степеном стручне спреме. Ово 

је и очекивано, када узмемо у обзир и делатности које су започете и које су се 

одржале. (Графикон 4). 

 

Графикон 4: 

 
 

 Укупно 27-оро привредника исказало је потребу за додатним радницима, од 

којих би петоро њих запослило по два радника. Укупан број  реално потребних 

радника је 32 од чега 11 жена. Обзиром да привредници најчешће наводе недостатак 

финансија као најнегативнији чинилац који утиче на развој њиховог пословања, 

евидентно је да се уз планиране инвестиције у 2016. и 2017. години наводи знатно 

већи број планираних запошљавања (61 лице). Како није сигурно да ће финансијски 

план развоја бити одржив, привредници исказују мањи број реално могућих нових 

радних места која нису зависна од нових инвестиција. Четворо привредника имају 

проблема са недостатком специфичних професија и квалификација и наводе 

недостатак следећих професија: квалификованог аутомеханичара, вариоца, столара 

и воскара. 

 Када је у питању просечна месечна зарада, 43-је привредника уплаћују 

минималне зараде, док само осморо њих уплаћују нето зараде запосленима од 

25.000,00 динара до 30.000,00 динара.  

IV ЈАВНЕ УСЛУГЕ И ОДНОС СА ВЛАСТИМА 

 

 Задовољство јавним услугама и однос са властима представљени су кроз 

анализу одговора 51-ог анкетираног активног привредника. 

 



 

  

ALER Leskovac, Trg revolucije 45/II, tel/fax: 016/216-961; www.aler.rs; e-mail: office@aler.rs 7 

 

 

4.1 Квалитет јавних услуга 

 

 Према оцени анкетираних, јавна услуга најнижег квалитета је одржавање 

путева а затим следи развој инфраструктуре, док је развој остале инфраструктуре 

(вода, канализација, електрична енергија) оцењена задовољавајуће. Најбоље је 

оцењена регистрација и пререгистрација предузећа и подршка МСП сектору. Чак 

65% анкетираних привредника нису имали додира са процедуром за издавање 

грађевинске дозволе нити су им биле потребне локације за пословање, па о овим 

услугама и нису имали мишљење (Графикон 5).  

 

Графикон 5: 

 
 Према мишљењу анкетираних привредника најпре треба унапредити 

одржавање путева и даље радити на  развоју путне и остале инфраструктуре. 

Значајан број сматра да је неопходна подршка МСП сектору увођењем олакшица за 

развој локалне привреде. Чак 72% анкетираних старт уп предузетника сматра да 

локална самоуправа примењује процедуре за издавање дозвола, наплату пореза и 

друге накнаде на једнак и поштен начин свим грађанима и привредним субјектима 

(Графикон 6). 

Графикон 6: 
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4.2 Оцена сарадње са јавним институцијама 

 

 Најбољу сарадњу привредници су остварили са Агенцијом за локални 

економски развој, Агенцијом за привредне регистре и Националном службом за 

запошљавање (Графикон 7). Како се ради о старт ап фирмама, ови резултати су и 

очекивани. Привредници нису оцењивали институције са којима нису имали 

контакте. Као највећи проблем у раду са наведеним институцијама,  привредници су 

најчешће истакли неажурност у раду Пореске управе, гломазну администрацију и 

неконтролисање  нелојалне конкуренције – нерегистрованих фирми. 

Графикон 7: 

 
 

4.3 Јавне услуге у сврху развоја привреде 

 

 Услуге Услужног центра користило је 53% анкетираних активних 

привредника и сви су задовољни услугом коју су добили. Само је троје привредника 

користило услуге Јединственог шалтера за адаптацију и доградњу објекта. Ови 

привредници су се о току предмета информисали на шалтеру а најдуже су чекали на 

сагласности ЈП Електродистрибуција и Телекома. Услуге АЛЕР-а користили су сви 

анкетирани привредници кроз коришћење конкурса за самозапошљавање и сви 

привредници задовољни су услугом коју су добили.  

 Као услугу коју локална самоуправа може да им пружи, испитаници су 

истакли потребу за додатним субвенцијама и кредитима са ниском каматном 

стопом. Предлози анкетираних предузетника за унапређење локалне пословне 
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климе су: сузбијање нелојалне конкуренције, већа подршка МСП, смањивање 

бирократије и рад на чистоћи града. 

 

4.4 Генерално мишљење анкетираних о граду 

 

 Већина анкетираних фирми је генерално задовољна радом локалне 

самоуправе. Упоређивањем резултата у графикону 8 можемо закључити да су 

привредници задовољни подстицајима које су добили и да су задовољни 

досадашњим разојем свог посла. Чак 70% испитаника сматра да је Лесковац место 

са задовољавајућим или добрим условима за развој привреде, а 78% је задовољан 

квалитетом живота уопште.    

  

Графикон 8:       

   
 

ЗАКЉУЧАК  

  

 Када анализирамо одрживост пословања према годинама старости, можемо 

закључити да одрживост не мора да буде условљена годинама старости. Код 

привредника који су остварили подстицаје у претходном позиву, одрживост 

предузећа које су основали старији од 50 година била је знатно нижа него код 

млађих послодаваца. Међутим, у овом позиву евидентирана је највећа 

одрживост управо ових старт ап послова.  

 Такође, у претходном позиву предузетнице су своје послове одржале подједнако 

добро као и мушкарци који су започели сопствени посао. Код овог позива слика 

је измењена и одрживост женског предузетништва је нешто нижа. Одрживост 

старт ап послова није родно условљена, али је свакако потребна додатна 

едукација и подршка умрежавање жена предузетница, како би кроз заједничке 

промотивне активности и узајамну подршку имале више шанси на тржишту.  

 Одрживост је у овом позиву знатно мање условљена средином у којој се развија. 

У претходним годинама одрживост послова започетих у градској средини била 
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је знатно већа. Сада је тај број скоро изједначен, што указује на већу 

заинтересованост руралног становништва да се бави пословима на 

предузетнички начин иако је већина тих послова везана за пољопривредну 

производњу, коришћење природних ресурса и њихов пласман.  

 Потребно је развити и систем подршке привредницима који су успешно 

започели пословање и желе да запосле нове раднике и уложе додатни капитал у 

развој посла. Ови привредници су већ доказали да могу успешно водити старт ап 

послове, што може бити додатно позитивно оцењивано приликом одлучивања о 

новим подстицајима. 

 Као факторе коју утичу на развој пословања привредници су истакли 

нелојалност конкуренције, отежану наплату потраживања и лошу платежну моћ 

грађана. Овоје управо и иницијатива за одржавање састанка са инспекцијским 

службама, где ћемо изнети представљени проблем и покушати да заштитимо 

почетнике у пословању. 

 Трошкове енергије и материјала привредници истичу као факторе који 

најнегативније утиче на развој пословања  а самим тим и на формирање цена 

производа и услуга. Како је тржиште слабе платежне моћи, предузетници би 

хтели да формирају што нижу цену производа. Са друге стране, недоступност 

финансија је пресудан и врло утицајан фактор на развој пословања. Овај податак 

је реалан уколико узмемо у обзир банкарске камате и остале стимулансе до којих 

није једноставно доћи из угла старт уп предузетника.  

 Што се тиче јавних услуга, приметно је незадовољство одржавањем путева и 

развојем путне инфраструктуре. Значајан број сматра да је неопходна подршка 

МСП сектору увођењем олакшица за развој локалне привреде. Такође, према 

испитаницима, развој бизнис инкубатора је неопходан за подршку производним 

старт ап предузећима који нису у могућности да развијају бизнис у оквиру 

стамбених јединица са недовољним инфраструктурним капацитетима. Постоји и 

заинтересованост за друге видове подршке кроз умрежавање, проналажење 

тржишта, израду бизнис планова.  

 Када упоредимо оцене града као места за живот, места за пословања и улогу 

локалне самоуправе, резултат нам говори да су привредници задовољни 

подршком локалне самоуправе коју су добили у циљу развијања сопственог 

бизниса, али да постоје и други фактори који утичи на то да привредници нису 

задовољни Лесковцем као местом за пословање (платежна моћ грађана, 

недоступност финансија, отежан пласман производа) 

 


