
  

Bulgaria – Serbia 

IPA Cross-Border Programme 

 

 

 

Пројекат № 2007CB16IPO006-2011-2-180 

"Заједно на европском тржишту - заједничке могућности за 
предузећа у индустрији текстила и одеће из пограничног 

региона” 

Пројекат је ко-финансиран од стране ЕУ кроз ИПА програм 
прекограничне сарадње Бугарска - Србија 

 

 

СТРАТЕГИЈА ИЗВОЗА 

ТЕКСТИЛНЕ И 

ИНДУСТРИЈЕ ОДЕЋЕ У 

ПРЕКОГРАНИЧНОМ 

РЕГИОНУ 

СРБИЈА - БУГАРСКА 

  

Јул, 2015. година 



Bulgaria – Serbia 

IPA Cross-Border Programme 

 

 

 

Пројекат № 2007CB16IPO006-2011-2-180 

"Заједно на европском тржишту - заједничке могућности за 
предузећа у индустрији текстила и одеће из пограничног 

региона” 

Пројекат је ко-финансиран од стране ЕУ кроз ИПА програм 
прекограничне сарадње Бугарска - Србија 

 

 

2 

 

Садржај 
Садржај ............................................................................................................................................... 2 

Листа скраћеница ............................................................................................................................ 3 

Предговор ............................................................................................................................................ 4 

Увод: Прекогранична сарадња и регионално повезивање .................................................... 5 

Опис прекограничног региона  Србија – Бугарска ............................................................... 8 

Методологија израде Стратегије ................................................................................................. 14 

Општи преглед индустрије Т&О  у Републици Србији и Бугарској ...................................... 17 

Историја развоја Т&О сектора  у Републици Србији и Бугарској .................................... 20 

 .......................................................................................................................................................... 20 

 .......................................................................................................................................................... 21 

Упоредни преглед стратешког оквира, законске регулативе и битних актера у 

Републици Србији и Бугарској .................................................................................................. 22 

Трендови развоја индустрије Т&О у  Републици Србији и Бугарској ............................... 31 

Спољнотрговинска размена ..................................................................................................... 35 

Упоредни приказ кључних резултата спроведених студија ................................................... 38 

SWOT анализа ................................................................................................................................... 59 

Визија .............................................................................................................................................. 64 

Мисија ............................................................................................................................................ 64 

Кључни принципи  унапређења извоза прекограничног региона Србија – Бугарска 65 

Циљеви ............................................................................................................................................... 66 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКАТА (2015 – 2020) ................................................. 86 

Списак  литературе ...................................................................................................................... 101 

Линкови ......................................................................................................................................... 103 

  



Bulgaria – Serbia 

IPA Cross-Border Programme 

 

 

 

Пројекат № 2007CB16IPO006-2011-2-180 

"Заједно на европском тржишту - заједничке могућности за 
предузећа у индустрији текстила и одеће из пограничног 

региона” 

Пројекат је ко-финансиран од стране ЕУ кроз ИПА програм 
прекограничне сарадње Бугарска - Србија 

 

 

3 

 

Листа скраћеница 
ЕУ Европска унија 

ИПА Pre-accession structural instrument - Инструмент за претприступну помоћ 

Т&О Текстил и одећа 

РС Република Србија 

РБ Република Бугарска 

СФРЈ Савезна Федеративна Република Југославија 

ММСП Микро, мала и средња предузећа 

АПР Агенција за привредне регистре  

СТО Светска трговинска организација  

СИЕПА Агенција за промоцију извоза у Србији 

БСМЕПА Агенцији за промоцију малих и средњих предузећа Бугарске  

АОФИ Агенција за осигурање и финансирање извоза  

GATT 
General Agreement on Tariffs and Trade - Општи споразум о царинама и 

трговини  

CEFTA 
Central European Free Trade Association – Споразум о слободној трговини 

држава средње Европе  

EFTA European Free Trade Association – Европско удружење слободне трговине  

EURATEX 
The European Appreal and Textile Confederation - Европско удружење 

текстилне индустрије и индустрије одеће 

НСЗ Национална служба за запошљавање 

CMT  Cut-Make-Trim – дорадни послови кројења и шивења  

РПК Регионална привредна комора 

ПКС Привредна комора Србије 

ПКБ Привредна Комора Бугарске  

ИСO 
International Organization for Standardization – Међународна организација за 

стандардизацију 

ЛЕР Локални економски развој 

БДП Бруто друштвени производ 

РАРИС Регионална агенција за развој источне Србије 

TKНO Текстилни кластер Нишавског округа 

ККН Кућа кластра Ниш 

ВЕЕДА Регионална агенција за економски развој и предузетништво Пчињског округа 

ЛЕДИБ Програм локалног економског развоја на Балкану 

БААТПЕ Бугарска асоцијација извозника текстила и одеће 

Ботто Струковна организација за текстил и одећу 
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Предговор 
 

Овај стратешки документ припремљен је у складу са захтевима пројекта 

„Заједно на европско тржиште – заједничке могућности за предузећа у индустрији 

текстила и одеће из прекограничног региона“, који је кофинансиран од стране 

Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија. Пројекат 

спроводи град Лесковац у партнерству са Организацијом за текстилну и одевну 

делатност Републике Бугарске и Бугарском привредном комором. 

Стратегија извоза текстилне индустрије и индустрије одеће у 

прекограничном региону Србија – Бугарска резултат је спроведеног истраживања у  

пограничним регионима, које је обухватило анализу стања 200 предузећа која послују 

у посматраном региону, као и мишљења 15 стручњака из области текстила и одеће из 

Републике Србије и Бугарске. Сумирани резултати и детаљна анализа сектора Т&О 

пограничног региона Србије и пограничног региона Бугарске  приказани су у 

посебним документима – Студија и анализа тренутног стања индустрије текстила и 

одеће у шест (6) пограничних региона Републике Србије у погледу асортимана и 

расположивих производних капацитета у пограничној области Србија; и Студија и 

анализа тренутног стања индустрије текстила и одеће у пет (5) пограничних региона 

Републике Бугарске у погледу асортимана и расположивих производних капацитета у 

пограничној области Бугарска -Србија. 

Циљ Стратегије извоза јесте унапређење извоза у оквиру индустрије Т&О у 

прекограничном региону Србије и Бугарске, дефинисањем специфичних мера за 

привлачење страних компанија и инвеститора из посматраног сектора спровођењем 

активне извозне политике и фокусирањем на извоз производа који имају високу додату 

вредност.  

Овај стратешки документ обухвата мере за унапређење свеукупне слике 

сектора Т&О у посматраном региону и поспешује стварање повољног пословног 

окружења. Овим документом пажња се усмерава на квалификоване произвођаче 

одеће и текстила који имају капацитета и могућности за унапређење производње. 
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Увод: Прекогранична сарадња и регионално 

повезивање 
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 Делујући првенствено на локалном нивоу у граничним областима, 

програми прекограничне сарадње помажу становништву с обе стране границе у 

промовисању одрживог привредног и друштвеног развоја, где се заједничким 

напорима решавају заједнички проблеми (нпр. очување животне средине, природне и 

културне баштине, јавно здравље, спречавање и борба против организованог 

криминала итд.), обезбеђују ефикасне и сигурне границе и промовишу заједничке 

акције у које су укључени локални учесници из пограничних области. 

Активности које се финансирају у оквиру ове компоненте углавном се 

спроводе посредством грантова. Основна сврха прекограничне сарадње је 

успостављање недостајућих веза између територијалних јединица суседних држава. 

Ова сарадња се реализује на основу стратегија сарадње које се формулишу за свако 

прекогранично подручје понаособ. Унутар Европске уније успостављена су 52 

прекогранична подручја / програма, а међу главним темама сарадње налазе се: 

 Подстицање предузетништва, а посебно подстицање развоја МСП, 

туризма, културе и прекограничне трговине; 

 Унапређење заједничког управљања природним ресурсима; 

 Подстицање веза између урбаних и руралних подручја; 

 Унапређење приступа саобраћајним и комуникационим мрежама; 

 Развој заједничког коришћења инфраструктуре; 

 Администрација, запошљавање и једнаке шансе; 

 

У периоду од 2007-2013. године пограничне области у Србији обухваћене су следећим 

програмима прекограничне сарадње: 

 

 Мађарска – Србија 

 Румунија – Србија 

 Бугарска – Србија 

 Хрватска – Србија 

 Босна и Херцеговина – Србија 

 Црна Гора – Србија 
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Визија ИПА Програма прекограничне сарадње  

Бугарска − Србија 2014−2020. године 

“ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска − Србија 2014.−2020. доприноси 

паметном, одрживом и инклузивном развоју и усклађена је са Стратегијом ЕУ за 

Дунавски регион на примени интегрисаног приступа који се односи на свеукупне 

територијалне изазове. Визија за развој прекограничне области у контексту Стратегије 

„Европа 2020“ може бити формулисана у једној краткој поруци:  

„Добро очувани регионални ресурси – људи, земља и културно-историјско наслеђе – 

гаранција су прекограничног идентитета и одрживог развоја прекограничне области.“  

  

Општи циљ ИПА Програма прекограничне сарадње  

Бугарска − Србија 2014−2020. године 

Да би се створили позитивни друштвено-економски услови ко  ја је потребна за развој 

прекограничног региона, треба се концентрисати на два основна изазова: 

инвестирање у ефективну валоризацију и ефикасно управљање територијом и 

повећати прекогранично умрежавање, сарадњу и повезаност у области економије, 

друштва и екологије. 

Ове изазове треба посматрати као основу новог Програма изражену у његовом 

свеукупном стратешком циљу: стимулација балансираног и одрживог развоја 

прекограничне области Бугарске – Србије интегрисане у европске области – што се 

постиже паметним економским растом, прилагођавањем променама животне 

средине и унапређењем културе образовања. 
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Опис прекограничног региона 

 Србија – Бугарска 
 

Прекогранично подручје између Бугарске и Србије простире се на 39.434 

км2. Регион је подељен на 11 области/округа и 96 општина – 5 области и 60 општина у 

бугарском делу региона и 6 округа и 36 општина у српском делу. 

 

Бугарски део прекограничног региона чини 18,6% територије Бугарске и 

обухвата области Видин, Монтана, Софијску област, Перник и Ћустендил, као и област 

Софија-град. Српски део прекограничног региона заузима 24,2% територије 

Републике Србије и обухвата Борски, Зајечарски, Нишавски, Пиротски, Јабланички и 

Пчињски округ. 

Укупан број становника на територији обухваћеној Програмом је 3,3 

милиона људи. Уз изузетак града Софије, демографска ситуација и развој граничне 

области су окарактерисани сталним смањењем стопе прираштаја и становништвом 

које стари, што упоредо са значајном спољном миграцијом води  општем тренду 

депопулације. Становништво  бугарског дела граничне области чини 2,07 милиона људи 

док становништво српског дела граничне области чини 1,24 милиона људи.  

Бугарска -

прекогранич

ни регион

52%

Србија -

прекогранич

ни регион

48%

Графикон 1. Прекогранични регион 

Србија-Бугарска
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Два главна урбана центра у прекограничној области су  Софија у Бугарској 

и Ниш у Србији, и они имају пун опсег јавних институционалних и инфраструктурних 

капацитета потребних за развој прекограничне области.  Већи градови у  бугарском 

делу територије обухваћени програмом  су: Перник, Ћустендил, Дупница, Видин и 

Монтана. Већи градови са српске стране су Лесковац, Врање и Пирот. 

Према подацима националне Агенције за регионални развој, већина 

општина у прекограничном региону има стопу развијености испод просека за Србију, 

са изузетком општина из Борског округа.  Од укупно 36 општина на територији 

прекограничног региона, једино Ниш, – општине Пантелеј, Медијана, Црвени Крст, 

Палилула и Нишка Бања – спадају у групу општина са степеном развијености изнад 

националног просека. 20 локалним самоуправа имају степен развијености испод 60% 

од републичког просека (четврта група), укључујући 11 општина обележених као 

девастирана подручја.  

Релативно најразвијенији округ у прекограничном региону је Борски округ. 

Већина неразвијених локалних самоуправа су у Јабланичком, Пчињском и Нишавском 

округу, где се налази 17 од 20 општина са степеном развијеност испод 60% 

националног просека и 9 од 11 девастираних подручја.  Бугарски део прекограничног 

региона Бугарска-Србија (изузев региона Софија И области Перник у неким 

сферама) је такође један од најмање развијених подручја у земљи. 

Иако прекогранични регион има добар стратешки положај, који је односи 

на текуће и будуће међународне  саобраћајне коридора,  гранична област сада није 

у могућности да у потпуности користи ову предност. Постојећа транспортна 

инфраструктура није одговарајућа за савремене техничке захтеве и захтева значајну 

рехабилитацију и реконструкцију. Она је неравномерно  распоређена  широм 

територије региона и није довољно развијена да задовољи све интензивније потребе за 

саобраћајем. Штавише, везе између два дела региона су непотпуне и ограничене 

(нема везе аутопутем,  постоји само једна железничка линија); постоји  5 граничних 

прелаза, али само један од њих (на Калотина-Градина) је подесан за међународни 

саобраћај. Свим граничним прелазима на  бугарско-српској граници сем једног на 

Калотина-Градина су потребно озбиљна побољшања и инфраструктурна улагања. 



Bulgaria – Serbia 

IPA Cross-Border Programme 

 

 

 

Пројекат № 2007CB16IPO006-2011-2-180 

"Заједно на европском тржишту - заједничке могућности за 
предузећа у индустрији текстила и одеће из пограничног 

региона” 

Пројекат је ко-финансиран од стране ЕУ кроз ИПА програм 
прекограничне сарадње Бугарска - Србија 

 

 

10 

 

Главни путни правци се  везују за  Пан европске коридоре. Током последњих 

година постоје неке позитивне тенденције у развоју транспортне инфраструктуре, али 

транспорт у региону још увек трпи од заостатка у развоју комбинованог превоза и 

модерних логистичких терминала. 

Треба напоменути и да је планирана и изградња тзв. Мултимодалног 

саобраћајног коридора – Исток (Коридор Исток). Ово је стратешки пројекат који би 

повезивао Србију са Бугарском, али и са Румунијом, преко Видина у Бугарској и моста 

на Дунаву, тј. преко Калафата у Румунији. Спровођење овог пројекта који обухвата 

друмски, железнички и речни саобраћај и директно спаја државе Балкана са 

западном Европом и Блиским истоком је од изузетног значаја, не само за приведени 

развој, Србије, Бугарске и Румуније, него и за неговање међусуседских односа. Ради 

се о коридору који би Србију учинио раскрсницом два важна европска коридора који 

повезују север са југом Европе, као и запад са истоком, тачније коридору који упоредо 

обухвата друмски, железнички и речни саобраћај. У оквиру друмског дела Коридора 

Исток предвиђена је градња око 140 километара дугачког аутопута који би се 

надовезао на постојећи коридор 10, преко Пожаревца, Мајданпека, Неготина и излазио 

на српско-бугарско-румунску тромеђу. Што се тиче железнице, предвиђа изградњу 

око двадесет километара пруге између Неготина и Видина, као и модернизовање пруге. 

Речни део коридора чини река Дунав на којем би требало изградити неколико 

пристаништа.  

Железничка мрежа  региона је у многоме идентична путној, у  смислу њене 

опште поставке – скоро свака  главна путна веза има паралелну железничку линију.  У 

сврху  задовољења  све интензивнијих  саобраћајних потреба, обе земље заједнички 

руководе  контролом железничког прелаза у  Димитровграду од децембра 2006. године. 

Највећи део железничких линија унутар граничне области је прилично стар и потребан 

им је потпуни ремонт. 

Постоје и две главне ваздушне луке у  граничном региону – међународни 

аеродрому у  Софији (Бугарска) међународни аеродром у  Нишу (Србија). 

Водени транспорт у пограничном региону пружа могућности за развој 

еколошки јефтиних услуга транспорта које чине алтернативу путном  транспорту. 
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Прекогранични регион излази  на  један од  најзначајнијих  европских водених путева – 

Пан европски коридор Бр. 7. 

Привредну  структуру у пограничном региону карактерише релативно велики 

услужни сектор, затим сектор индустрије и  сектор пољопривреде.  Реструктурирање 

индустрије сходно транзицији ка тржишно оријентисаној привреди и  пољопривредна 

реформа у Бугарској су  значајно утицали на регион, а резултат је повећање 

незапослености, затворена предузећа, али и неадекватно коришћење расположивих 

природних ресурса и постојеће  инфраструктуре. Општи ниво економског развоја у 

пограничном региону је релативно низак како у поређењу са националним нивоом тако и 

са просеком у  ЕУ чланица.   

Стране директне инвестиције играју значајну улогу у преструктурирању како 

Бугарске тако и Српске привреде и током последње деценије су подстицале  економски 

раст. Нажалост само мали део страног капитала био је инвестиран у прекограничну 

област.     

У пограничној области у Бугарској секторска структура БДП јасно показује 

да сектор услуга има велику улогу у привреди, а удео сектора услуга је око 54% у 

укупној бруто производњи региона, док индустријски сектор чини 29% привреде, док је 

17%  удео пољопривреде.  
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Региони Софија, Перник и Ћустендил су индустријски више развијени, док 

су Видин и Монтана више пољопривредни региони.  
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У пограничној области у Србији индустријски сектор има доминантан 

положај – близу 64% привреде, док сектор услуга чини само 31%, а пољопривреда само 

5%. Текстилна индустрија развијена је у Пироту, Нишу, Лесковцу и Врању. 

 

У прекограничној области постоји и више структура које подржавају 

пословне активности и чине их агенције за регионални развој: бизнис инкубатори, 

регионалне привредне коморе и трговинске и индустријске коморе. Набројане 

институције између осталог пружају консултантске услуге, имају  искуства у раду са 

међународним донаторима,  домаћим и страним инвеститорима, а чланови су и 

добро организованих и развијених националних и међународних мрежа. 
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Пољопривреда
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Графикон 3. Структура БДП Србије
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Методологија израде Стратегије 

Стратегија извоза текстилне индустрије и индустрије одеће у 

прекограничном региону Србија – Бугарска припремљена је у складу са захтевима 

пројекта „Заједно на европско тржиште – заједничке могућности за предузећа у 

индустрији текстила и одеће из прекограничног региона“, који је кофинансиран од 

стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија. 

Пројекат спроводи град Лесковац у партнерству са Организацијом за текстилну и 

одевну делатност Републике Бугарске и Бугарском привредном комором. 

Овај стратешки документ резултат је спроведеног истраживања и детаљне 

анализе прекограничног региона. Истраживање је обухватило укупно 11 

области/округа и 96 општина – 5 области и 60 општина у бугарском делу региона, а 6 

округа и 36 општина у српском делу. При дефинисању узорка у пограничном региону 

Републике Србије, истраживање је обухватало много већи број предузећа која се баве 

производњом текстила и одеће, али је обухват сужен на 100 услед престанка 

пословања, поступака стечаја, приватизације и реструктурирања, као и 

незаинтересованости и одбојности власника  предузећа да учествују у даљем 

разговору. Важно је напоменути да у Србији не постоји јединствена база података која 

обухвата релевантне статистичке, ажуриране информације о ММСП која послују у 

сектору Т&О, па је први корак био сачињавање једне базе о основним подацима 

предузећа која послују у поменутом сектору на територији пограничног региона РС.  
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За потребе развоја Студије, развијен је упитник који обезбеђује потпуну 

упоредивост прикупљених података са  стањем привредног сектора Србије и Бугарске. 

Да би се обезбедила адекватна доступност и скратило време потребно за  

одговарање на питања, упитник је креиран и у електронском облику и постављен на 

интернет страницу https://www.esurveycreator.com/s/3ef2a1d.  Сам садржај упитника је 

подељен на 4 целине – општи подаци (24 питања), унутрашње тржиште (26 питања), 

извоз (6 питања) и прекогранична сарадња (4 питања). Поред упитника, подаци су 

прикупљани и путем интервјуа (директних и телефонских).  

Финални испитивани узорак обухватио анализу стања 200 предузећа која 

послују у посматраном региону, као и мишљења 15 стручњака из области текстила и 

одеће из Републике Србије и Бугарске. Сумирани резултати и детаљна анализа 

сектора Т&О пограничних региона Србије и Бугарске приказани су у посебним 

документима – Студија и анализа тренутног стања индустрије текстила и одеће у шест 

(6) пограничних региона Републике Србије у погледу асортимана и расположивих 

производних капацитета у пограничној области Србија – Бугарска; и Студија и анализа 

тренутног стања индустрије текстила и одеће у пет (5) пограничних региона Републике 

Бугарске у погледу асортимана и расположивих производних капацитета у пограничној 

области Бугарска -Србија. 

Током процеса анализе прикупљених података о целокупном стању 

текстилне и одевне индустрије у ове две земље, није било могуће, по питању појединих 

показатеља направити комплетну слику и компаративни преглед података услед 

неистоветаних прикупљених и обрађених података у оквиру наведених студије, па тако 

анализа обухвата само онај део који је био могуће упоредити – без прецизног 

навођења тачних статистика и трендова. Са друге стране, анализа прекограничног 

региона Србија – Бугарска пружа упоредивост података пошто је структура упитника 

на основу кога су прикупљане информације о стању Т&О сектора у посматраном 

региону била заснована на истоветним параметрима. 

Стратегија поред квантитативног приказа стања текстилног и одевног 

сектора у Републици Србији и Бугарској пружа и квалитативни осврт који се ослања на 

упоредни приказ основних карактеристика пограничних региона Србије и Бугарске, 

сличности, разлика, могућности и претњи, као и препорука за будући развој. 

https://www.esurveycreator.com/s/3ef2a1d
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Циљ Стратегије извоза јесте унапређење извоза у оквиру индустрије Т&О у 

прекограничном региону, дефинисањем специфичних мера за привлачење страних 

компанија и нових инвеститора из текстилног и одевног сектора, спровођењем активне 

извозне политике и фокусирањем на извоз производа који имају високу додату 

вредност.  

Овај стратешки документ обухвата  мере за унапређење свеукупне слике 

сектора Т&О у посматраном региону и поспешује стварање повољног пословног 

окружења кроз дефинисање смерница за развој дефинисане као  циљеви у оквиру 

којих су јасно назначени програми, пројекти, мере и активности.  

 Овим документом пажња се усмерава на квалификоване произвођаче 

одеће и текстила који имају капацитета и могућности за унапређење производње. 

 

 

а
н

а
л

и
за

 с
та

њ
а

Упопредни призак 
стања  Т&О у 

Републици 
Бугарској и Србији

Упоредни приказ 
Т&О у 

прекограничном 
региону.

S
W

O
T 

а
н

а
л

и
за

Дефинисање 
снага, слабости, 

шанси и претњи у 
пословању и 

сарадњи 
предузећа у Т&О 

сектору у 
прекограничном 

региону.

ви
зи

ја
 и

 м
и

с
и

ја
 

Дефинисање 
праваца развоја 

предузећа и 
извоза 

прекограничног 
региона  у 

секотру Т&О 

ц
и

љ
е

ви
, 
п

р
о

гр
а

м
и

 и
 

п
р

о
је

к
ти



Bulgaria – Serbia 

IPA Cross-Border Programme 

 

 

 

Пројекат № 2007CB16IPO006-2011-2-180 

"Заједно на европском тржишту - заједничке могућности за 
предузећа у индустрији текстила и одеће из пограничног 

региона” 

Пројекат је ко-финансиран од стране ЕУ кроз ИПА програм 
прекограничне сарадње Бугарска - Србија 

 

 

17 

 

Општи преглед индустрије Т&О  

у Републици Србији и Бугарској 
Како су кретања у индустрији текстила и одеће у свету и ЕУ утицала 

на развој текстилне и одевне индустрије у Србији и Бугарској 

 

Светска текстилна индустрија је од 1970. године до данас претрпела велике 

промене, које се поклапају са структурним кризама у развијеним земљама света, 

процесом глобализације и урбане либерализације светске трговине. Развијене земље 

су настојале, да уз реструктурирање ка модним индустријама, део своје 

традиционалне производње преместе у земље са јефтиним трошковима производње 

(lohn послови, outward processing, cut&make послови). 

Трговина текстилним производима се одвијала ван Општег споразума о 

царинама и трговини (GATT - General Agreement on Tariffs and Trade), тако да је била 

угрожена разним протекционистичким мерама развијених земаља. 

Дорадни послови били су предмет сарадње неразвијених и развијених 

земаља доневши им обостране користи. За неразвијене земље значили су упознавање 

са тржишним начином пословања, сигурност пласмана и упосленост капацитета, 

оријентисаног на извоз. За развијене земље највећа корист била је висока зарада и 
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профит, без потребе за претераним структурним променама у сопственим 

текстилним индустријама и без нарушавања сопственог социјалног мира. 

Као тржишта са повољним условима производње, јефтином радном снагом 

и Србија и Бугарска су биле препознате од стране великих страних партнера током '70 

и '80 година прошлог века као земље где се за много мање средстава  испоручи 

производ доброг квалитета. У Србији је то доба познато по називу Златно доба текстилне 

и одевне индустрије. Као део велике Југославије, већи део производње био је пласиран 

на западноевропска тржишта. Такође на овим просторима су израђивани одевни 

комади за велики број америчких компанија. Поменуто временско раздобље у 

Бугарској памти се по драстичном порасту производње текстила и одеће захваљујући 

великим улагањима и осавремењивању производних погона. У оквиру Савета за 

узајамну економску сарадњу, Бугарска је била један од главних произвођача текстила, 

одеће, коже и обуће и главни снабдевач за огромно тржиште бившег СССР-а.  

Процеси реструктуирања, транзиције ка тржишној економији у обе земље 

су крајем '90 и почетком 2000.тих година су се негативно одразили и на сектор Т&О. Овај 

период карактерише велико смањење потражње текстила и одеће на домаћим 

тржиштима, велики инфлаторни процес, недостатак појединих домаћих сировина са 

једне стране и постојање јефтиних сировине и готових производа који су стизали из 

Кине, Турске и Бангладеша. 

Сва ова кретања утицала су на пад тржишног учешћа обе земље на 

страним тржиштима, као и тешко освајање нових тржишта. Неуспешни процеси 

приватизације су дословно затворили поједине текстилне гиганте у Србији, док су 

поједина бугарска предузећа успела да опстану захваљујући брзом прилагођавању на 

тржишту, делимичној промени асортимана робе, удруживањем и обукама менаџера 

и запослених. 

Потписивање Споразума за улазак у ЕУ,   уживање свих предности 

билатералних споразума о слободној трговини, Бугарској је отворило врата и 

могућности за несметани промет роба и услуга на заједничком тржишту европских 

земаља. Након уласка у ЕУ заједно са Румунијом, 1. јануара 2007. године Бугарска је 

од Румуније преузела улогу највећег источноевропског добављача одеће за компаније 

у Западној Европи. 
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Усаглашавање са стандардима пословања који важе на тржишту ЕУ 

освестио је еколошки аспект многим предузећима у Бугарској, па тако велики број 

компаније инвестира у енергетску ефикасност, побољшање услова рада, увођење 

стандарда,  преквалификацију и доквалификацију запослених, што у Србији и није 

случај.  

Највеће текстилне индустрије у ЕУ концентрисане су у пет европских земаља 

- Италија, Британија, Француска, Немачка и Шпанија, док се специјализована 

производња одевних предмета може се приписати Португалији, Грчкој, Италији, 

Шпанији и Белгији, а северним земљама производња текстила. 

фокус за стицање конкурентске предности у ЕУ лежи на остваривању: 

 

  

ВИСОКА ДОДАТА 
ВРЕДНОСТ ПРОИЗВОДА

ИНОВАЦИЈЕ И 
ТЕХНОЛОГИЈА

КВАЛИТЕТ И 
ДИЗАЈН
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Историја развоја Т&О сектора  

у Републици Србији и Бугарској 
 

 

 

  

Пре распада Југославије, 

текстил је био један од главних 

извозних производа, са 

годишњим приходима од око 

1 мрд долара. Преко 70% 

прихода од извоза долазило је 

са западног тржишта.  

 

 

 

 

 

 

 

Током 40-тих и 50-тих година 

XX века, текстилна 

индустрија је постала једна 

од водећих индустрија у 

Бугарској. 

 

1950 - 1970 

 

1980 те 

 

70-тих и 80-тих година XX 

века бележи се велики раст 

индустријске производње 

текстила и одеће, тј. 

забележеноје повећање од 

скоро два пута захваљујући 

огромним инвестицијама у 

нову и савремену опрему, 

посебно у текстилној 

производњи.  У оквиру 

Савета за узајамну 

економску сарадњу, 

Бугарска је била један од 

главних произвођача 

текстила, одеће, коже и 

обуће и главни снабдевач за 

огромно тржиште бившег 

СССР-а.  

Златно доба текстилне 

индустрије – производња 

одевних предмета за велики 

број америчких и 

западноевропских 

компанија,  250 хиљада 

запослених радника, 

прецизно дефинисано 

тржиште и годишњи извоз 

преко 5 мрд долара, затим 

брендови као што су: БЕКО, 

Клуз, Први мај Пирот, ТИЗ 

Земун, Зеленгора су основне 

карактеристике текстилне 

индустрије ’80-тих година.   
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1990 - 2000 

 

Лоша политичка 

ситуација ’90 тих година, 

санкције као и јачање 

конкуренције из Кине 

проузроковали су пад 

тржишног учешћа српских 

текстилних фабрика. 

Непостојање адекватног 

стратешког оквира за развој 

текстилног сектора и 

одговарајуће сировинске 

базе, затим занемаривање 

потенцијала овог некада, 

веома, перспективног 

сектора од стране државе и 

неуспелих процеса 

приватизације, након 2000. 

године, довели су до 

престанка производње 

/гашења великог броја 

текстилних гиганата. 

 

 

 

 

 

 

Транзиција Бугарске ка 

тржишној економији, 

укључујући и 

реструктурирање сектора 

текстила и одеће, процеси 

приватизације, велико 

смањење потражње 

текстила и одеће на 

домаћем тржишту, губитак 

страних тржишта, тешко 

освајање нових тржишта, 

велики инфлаторни процес, 

недостатак појединих 

сировина, итд.  

Опстанак захваљујући брзом 

прилагођавању на тржишту, 

делимичној промени 

асортимана робе, кроз 

удруживање и обуку 

менаџера и запослених. 

 

 

 

 

 

 

 

Након туризма, сектор Т&О је 

други најважнији сектор у 

индустрији РБ. Овај сектор 

обухвата око 4.000 микро, 

малих, средњих и великих 

предузећа, која запошљавају 

око 170.000 људи, тј. 6% од 

укупног броја запослених у 

Бугарској и остварује око 1,5 

милијарди евра извоза. 

 

 

 

 

На основу расположивих 

података из ПКС из 2014. год 

Т&О сектор запошљава око 

47.441 радника у преко  1587 

микро, малих, средњих и 

великих предузећа и 

остварује спољно-трговински 

обим пословања од 852,9 

мил. долара извоза и око 1 

милијарде долара увоза. 

 

 

 

 

данас (2015) 
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Упоредни преглед стратешког оквира, законске 

регулативе и битних актера у Републици Србији и 

Бугарској 
 

У даљем тексту табеларно је приказан упоредни преглед стратешког оквира, 

законске регулативе и битних актера у Србији и Бугарској у индустрији текстила и одеће, 

са кратким освртом на међународне споразуме о трговини и државним подстицајима 

за извоз. 

СТРАТЕШКИ 

ОКВИР 
Република Србија Република Бугарска 

Стратегија 

развоја 

сектора 

Т&О 

Стратешки оквир за развој овог сектора у обе земље није креиран.  

Јасне смернице, правци развоја и циљеви сектора Т&О нису 

дефинисани, па ни предузећа у Србији и Бугарској не знају у ком 

правцу треба развијати своје пословање и у којој мери и по питању 

којих сегмената могу да се ослоне на државу.  

Стратегија 

извоза Т&О 

 

За разлику од Бугарске, Србија 

нема усвојену секторску 

Стратегију извоза текстила и 

одеће, већ само општу Стратегију 

повећања извоза Републике 

Србије. Стратегија је усвојена 

2008. године и важила је до 2011. 

године. Влада Србије и надлежна 

министарства нису припремила 

нову Стратегију.  

 

Непостојање поменуте 

секторске Стратегије донекле 

показује нејасан однос државе  

према значају извоза. 

  

 

 

Република Бугарска је припремила 

секторску Стратегију извоза 

текстила и производа од текстила, 

јуна 2012. године, у оквиру пројекта 

Промовисање 

интернационализације бугарских 

предузећа, у складу са уговором за 

пружање техничке помоћи Агенцији 

за промоцију малих и средњих 

предузећа Бугарске (БСМЕПА).  

 

Циљ Стратегије извоза је пружање 

подршке бугарским микро, малим 

и средњим предузећима у циљу 

побољшања конкурентности, већег 

степена интернационализације  и 

освајања нових тржишта.  

Стратегије има јасно дефинисане 

циљеве /програме и мере/пројекте 

за њено спровођење и остваривање 

задатих резултата. 
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Усвајање и спровођење саме 

Стратегије показује однос државе 

према индустрији текстила и одеће, 

њеним развојним потенцијалима и 

могућностима. 

БИТНИ 

АКТЕРИ 
Република Србија Република Бугарска 

Привредна 

комора 

Привредна комора Србије (ПКС) 

врши унапређење економске 

сарадње са иностранством и 

промоцију Србије као добре 

инвестиционе дестинације и 

српске привреде у земљи, 

региону и свету. Пружа подршку 

домаћим и страним 

компанијама кроз услуге, 

саветодавања и пословно 

информисање.  

 

ПКС има функционално 

Удружење за индустрију 

текстила, одеће, коже и обуће.  

 

На територији прекограничног 

региона функционишу и три 

Регионалне Привредне Коморе 

(РПК) –  

Ниш, Зајечар и Лесковац.  

 

Све три РПК сарађују са 

привредним коморама у 

Бугарској у прекограничном 

региону, кроз пројекте 

прекограничне сарадње које 

кофинансира ЕУ кроз ИПА 

програм. 

Привредна Комора Бугарске (ПКБ) је 

независна и невладина организација 

за помоћ, промоцију, заступање и 

заштиту пословних интереса својих 

чланова, која доприноси развоју 

међународне економске сарадње и 

пружа подршку у европским и 

међународним интеграцијама 

Републике Бугарске.  

 

Члан ПКБ је  Бугарско Удружење 

произвођача и извозника текстила и 

одеће (БААТПЕ). 

 

На територији прекограничног 

региона функционише шест 

привредних комора у Видину, 

Монтани, Софији, Пернику и 

Ћустендилу које активно сарађују у 

прекограничном региону, кроз 

пројекте прекограничне сарадње 

које кофинансира ЕУ кроз ИПА 

програм. 
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БИТНИ 

АКТЕРИ 
Република Србија Република Бугарска 

Агенција за 

промоцију 

извоза 

 

Агенција за страна улагања и 

промоцију извоза Републике 

Србије (СИЕПА) је јавна агенција 

која својим активностима 

помаже српским предузећима 

да извезу своје производе и 

услуге и да постану 

конкурентнији на страним 

тржиштима.  

 

Влада Републике Србије преко 

СИЕПА-а, пружа и финансијску 

подршку за предузећа која 

извозе, али и кроз подршку 

Агенције за осигурање и 

финансирање извоза (АОФИ), 

Фонда за развој Републике 

Србије, Народне банке Србије, 

Националне агенције за 

регионални развој и Фонда за 

подршку даљег раста предузећа 

(Enterprise Expansion Fund - ENEF). 

 

За разлику од Владе Републике 

Србије која пружа и техничку и 

финансијску подршку предузећима 

која извозе, у Бугарској 

функционише - Агенција за 

промоцију малих и средњих 

предузећа Бугарске (БСМЕПА) пружа 

искључиво техничку, стручну и 

административну подршку 

предузећима која своје производе 

извозе у иностранство.  

 

Агенција је државни орган под 

надлежношћу Министарства 

економије и има четири 

специјализована одељења: 

 

 Информациони сервис и 

регионална сарадња  

 Одељење за технолошки развој и 

иновације 

 Одељење за предприступне 

пројекте и спровођење 

пројеката 

 Одељење за развој 

конкурентности и предузетничке 

способности. 
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БИТНИ 

АКТЕРИ 
Република Србија Република Бугарска 

Удружења, 

асоцијације 

и кластери 

За разлику од Бугарске у Србији 

нису активна удружења, 

асоцијације и/или кластери у 

области индустрије текстила и 

одеће.  

 
У Србији у прекограничном 

региону (Нишавски округ) 

постоји само  Текстилни кластер 

Нишавског округа који је 

основан 2001. године у помоћ 

ЛЕДИБ Програма који је 

финансирала Влада Краљевине 

Данске. Студија и анализа су 

показале да предузетници и 

привредници нису 

заинтересовани за чланство у 

удружењима, асоцијацијама 

и/или кластерима, због личне 

незаинтересованости власника 

и/или директора предузећа, 

неповерења и непрепознавања 

заједничких интереса. Од 100 

анкетираних предузећа у 

Србији, само њих 17 су чланови 

неког професионалног 

удружења, кластера и/или 

асоцијације. 

Са друге стране у Бугарској 

ситуација је донекле боља,  јер је 

током анкете 28 од 100 анкетираних 

предузећа  потврдило да су чланови 

удружења, асоцијације и/или 

кластера. Међутим, без обзира на 

такође мали број предузећа који су 

чланови удружења, асоцијације 

и/или кластера треба приметити да 

су удружења предузетника и/или 

привредника у Бугарској веома 

активна, да пружају подршку својим 

члановима, припремају и спроводе 

пројекте. 

 

Два најактивнија и највећа удружења 

су:  

 Бугарска асоцијација извозника 

текстила и одеће (БААТПЕ) 

 Струковна организација за 

текстил и одећу" (Ботто) 
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Удружење за индустрију текстила,
одеће, коже и обуће основано је при
Привредној комори Србије, чији су
чланови Одбора Удружења, чланови
Привредне коморе. Одбор
разматра и предлаже заједничке
ставове о питањима од интереса за
пословање текстилне и
кожарскопрерађивачке индустрије и
медицинских средстава у циљу
унапређивања услова рада и
пословања чланова. Даје мишљења
по нацртима и предлозима закона и
других прописа у области
привредног система, економске
политике и развоја, а која су у складу
са делатностима удружења.
Информисање о стању Т&О у
Србији, кроз Израду анализа
текстилне и кожарскопрерадјивачке
индустрије Србије, за сваку годину.

Бугарски Удружење произвођача и
извозника текстила и одеће (БААТПЕ)
је добровољно удружење чија је
мисија да штити и заступа интересе
својих чланова и индустрије у целини.
Кроз своје активности доприноси
развоју сектора текстила и одеће кроз:
заступање интереса својих чланова и
индустрије у целини - на националном
и европском нивоу /као члан
ЕУРАТЕКС /ствара окружење за
комуникацију и сарадњу између
чланова и других компанија у сектору;
допринети повећању конкурентности
предузећа, организује семинаре,
тренинге, пружа савете и
информације о финансирању и
пројектима; информише своје
чланове о развоју међународне и
унутрашње трговине у области
текстила и одеће; промовише
домаће производе у области текстила
и одеће и помаже предузећима да
пронађу иностране партнере.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ова два удружења заједнино су учествовала у реализацији пројекта, 

„TexWeb” Умрежавање и изградња капацитета за удружења текстилне и одевне 

индустрије у земљама западног Балкана који је финаниран од стране ИПА програма. 
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МЕЂУНАРОДНИ 

ТРГОВИНСКИ 

СПОРАЗУМИ 
Република Србија Република Бугарска 

Међународни 

трговински 

споразуми 

 

Србија има потписане 

следеће међународне 

трговинске споразуме: 

Споразум о слободној 

трговини у Југоисточној Европи 

(ЦЕФТА), Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању са ЕУ, а 

саставни део  Споразума је  

Прелазни  трговински 

споразум, Споразум са 

државама чланицама EFTA, тј. 

Исланд, Кнежевина 

Лихтенштајн, Краљевина 

Норвешка и Швајцарска 

Конфедерација. Затим 

билатералне трговинске 

споразуме са Руском 

Федерацијом, Белорусијом, 

Турском и Казахстаном.  

 

Студија и анализа су показале 

да предузећа из индустрије 

текстила и одеће не користе у 

довољној мери наведене 

споразуме, тј. повољније 

услове и могућности за извоз у 

поменуте земље, смањење 

царина, такси и пореза, итд. 

 

 

За разлику од Србије, Бугарска је 

чланица Светске трговинске 

организације (СТО) од децембра 

1996. А од јануара 2007. године  

чланица је и ЕУ.  

 

За разлику од Србије предузећа из 

Бугарске слободно без икаквих 

препрека и административних 

процедура извозе текстил и одевне 

предмете широм ЕУ, јер је Бугарска 

самим уласком у ЕУ послала део 

једне велике породице и 

јединственог ЕУ тржишта.  

 

Бугарска предузећа такође користе 

предности билатералних 

споразума о слободној трговини, 

што је показала и сама студија, јер 

велики број предузећа из 

прекограничног региона извози 

текстил и одећу у земље са којима 

Бугарска  има билатералне 

споразуме о слободној трговини. 
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ЗАКОНСКА 

РЕГУЛАТИВА 
Република Србија Република Бугарска 

Законска 

регулатива 

 

Када говоримо о законском оквиру 

Републике Србије, а који је везан за 

извоз роба, добара и услуга, тј. када 

говоримо о законима који третирају 

међународно пословање и извоз 

предузећа из сектора текстила и одеће 

треба споменути: 

-Закон о спољнотрговинском 

пословању, Царински закон, и Закон о 

девизном пословању. 

 

Поменути закони третирају област 

извоза и спољнотрговинског 

пословања, тј. спољнотрговински 

промет, царински поступак и 

царинске процедуре везане за извоз и 

начине и правила плаћања у 

иностранству, наплате из 

иностранства, куповине и продаје 

девиза између предузећа, итд. 

 

Поменути закони су у складу са  

правилима Светске трговинске 

организације (СТО) и прописима ЕУ 

иако Република Србија још увек 

преговара о уласку у ЕУ. Србија ће 

идентично као и Бугарска бити у 

обавези да током преговора о чланству 

у ЕУ у потпуности прилагоди и измени 

свој законски и подзаконски оквир у 

складу са ЕУ прописима. 

 

 

Република Бугарска је чланица 

ЕУ од 2007. године и због 

законске регулативе и правила у 

ЕУ, Република Бугарска је била у 

обавези да своје законодавство 

прилагоди и усклади са 

прописима ЕУ. 

 

За разлику од предузећа у 

Србији, предузећа у Бугарској у 

складу са Актом о валутама  

(Foreign Exchange Act), имају 

могућност извоза и наплате робе 

из иностранства у еврима, тј. у 

валути земље у којој су продали 

своју робу.  

 

Овај закон такође регулише 

трансакције и плаћања између 

домаћих и страних лица, 

прекогранични трансфер, као и 

плаћање и трансакције у страној 

валути. 
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МЕРЕ ЗА 

ПОДСТИЦАЈ 

ИЗВОЗА 

Република Србија Република Бугарска 

Мере 

подстицаја 

извоза 

Влада Републике Србије преко 

специјализованих агенција пружа 

техничку и финансијску подршку 

за предузећа која извозе. 

Агенција за страна улагања и 

промоцију извоза Републике 

Србије (СИЕПА) 

1.Техничка подршка: 

-Организација наступа на 

иностраним сајмовима 

-Израда базе добављача 

-Пословни сусрети (Б2Б) 

-Техничка подршка кроз КАИЗЕН 

програм извоза који финансира 

Влада Јапана 

2.Финансијска подршка: 

-Програм подстицања 

конкурентности и 

интернационализације српске 

привреде, кроз директну 

финансијску помоћ за предузећа 

која извозе, а средства се 

додељују кроз јавне позиве. 

 

Агенција за осигурање и 

финансирање извоза (АОФИ), 

путем осигурања извоза, 

факторинга, краткорочних 

кредита и издавањем гаранција 

пружа подршку домаћим 

извозницима. 

 

Поред државних мера подршке и 

подстицаја извозу, предузећима из 

сектора текстила и одеће у 

прекограничном региону са 

Републиком Бугарском, стоје на 

располагању и средства 

Република Бугарска је чланица ЕУ 

од 2007. године и због законске 

регулативе и правила у ЕУ, Влада 

Републике Бугарске није у 

могућности да пружа директну 

финансијску помоћ извозницима 

текстила и одеће. Са друге стране 

Влада Републике Бугарске преко 

Агенције за промоцију малих и 

средњих предузећа Бугарске 

(БСМЕПА) пружа директну техничку 

помоћ извозницима, а она се 

огледа у промоцији, маркетингу, 

организацији Б2Б састанака, 

организацији сајмова, итд.  

 

Посебно треба нагласити пројекте 

и средства ЕУ за подршку и 

промоцији извоза која су на 

располагању надлежним 

министарствима и агенцијама, 

али и асоцијацијама, 

удружењима и кластерима, која 

се могу користити за подизања 

капацитета, набавку опреме, итд. 

 

Предузећа из прекограничног 

региона имају могућност за 

финансирање у оквиру 

Оперативног програма 

"Конкурентност и иновације". 

Наведени Програм је везан  зa 

доделу бесповратних средства за 

пројекте. Програм за овај регион   

нуди  70% финансирања  за микро 

и мала предузећа и 60% 

финансирања за средња и 

велика. 
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1 Студија и анализа тренутног стања индустрије текстила и одеће у шест (6) пограничних региона Републике Србије 

у погледу асортимана и расположивих производних капацитета у пограничној области Србија – Бугарска, 2015. 

донатора (ЕУ, УСАИД, Светска 

банка и билатерална помоћ 

страних амбасада у Републици 

Србији).  

 

Пројекте који финансирају 

донатори углавном спроводе 

Регионалне развојне агенције, 

Регионалне привредне коморе, 

НВО, и сл.  а предузећима су на 

располагању директна техничка 

и/или финансијска подршка. 

 

Спроведена Студија 1 показује да 

предузећа из текстилне и 

индустрије одеће нису користила 

мере подршке Владе Републике 

Србије за подстицај извоза,  а 

такође нису ни учествовали у 

донаторским пројектима. 
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Трендови развоја индустрије Т&О у  

Републици Србији и Бугарској 
 

 

Текстилна и одевна индустрија у Србији и Бугарској сматра се једном од 

најзначајнијих грана прерађивачке индустрије.  Географски положај земље који 

омогућава добру повезаност са свим кључним тржиштима Европе учинио је да се ова 

индустрија развија.  Док је број предузећа у Бугарској 4000, према подацима 

Привредне коморе Србије, овај сектор обухвата преко 1587 микро, малих, средњих и 

великих предузећа у Србији.  

Република Бугарска има добру репутацију у овом сектору на тржиштима 

Италије, Француске и Немачке, док су се  услед  турбулентних промена које је Србија 
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претрпела последње две деценије, добро позиционирање Србије на иностраном 

тржишту  и имиџ урушили. 

Предузећа у области текстила и одеће у Бугарској  се могу груписати у 4 

велике групе: производња текстила за одећу и галантерију, производња одевних 

предмета и предмета од крзна, теписи и остали подни прекривачи и кућни текстил, док 

се предузећа у Србији сврставају у оквиру шифре делатности производња текстила 

(текстилна влакна, тканине, осталог текстила и  довршавање текстила) и производња 

одеће (одећа осим крзна, одећа од крзна, производња плетене и кукичане одеће). 

Већина произвођача у овој индустрији у обе земље регистровани су као предузетници 

и друштва са ограниченом одговорношћу.  

Са радом највећи број предузећа започео је у периоду од 1991  године када 

је дошло до  процеса пропадања друштвених предузећа а затим и неуспешна 

приватизација, док је у Бугарској већина основана у протеклих 10 до 15 година.  У обе 

земље најмањи је број великих предузећа, па се пословање обавља у оквиру микро, 

малих и средњих предузећа која немају више од 250 запослених.  Важно је нагласити 

да је сектор текстила и одеће у потпуности у приватном власништву и да практично 

нема ниједног државног и/или друштвеног предузећа у Бугарској, док у Србији још увек 

има друштвених и државних предузећа која су у већини случајева у стечају или процесу  

реструктуирању. 

У Бугарској све већи број средњих предузећа, која за одређене услуге 

ангажују мала предузећа и на тај начин су спремнија  да одговоре на захтеве тржишта, 

док је у Србији све већи број микро предузећа која нису успела да пронађу сараднике 

међу већим предузећима, па  се због недовољног обима посла полако  гасе.  

Као и у Бугарској и у Србији веће  производња одеће је заступљенија од 

производње текстилних материјала и сировина, што је у обе земље последица 

јефтиних увозних сировина из Кине и Турске.   Услед веома слабе мировинске базе у 

Србији, велики проценат вуне, памука и јуте се увози за потребе домаће производње. 

Нешто боља ситуација по питању производње текстила је у Бугарској,  у којој је 

најзаступљенији памук, до 30% целокупне производње текстила, док је због 

неразвијености сточарства од ког је зависна производња вуне, производња се 

шестоструко умањила.   
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Мали обим  производње сировина, тј. недовољна пољопривредна 

производња, која обезбеђује сировине за лаку индустрију проблем је код Бугарске, док 

Србија има могућност за развој сировине, али нема могућност да пронађе адекватно 

тржиште за пласман сировине.  

Повећање увоза текстила и одеће у Србију и Бугарску у последњих неколико 

година, довело је до слабљења потражње за  сировинама  домаћег порекла, и на тај 

начин створило индустрију одеће извозно зависном од сировина са иностраних 

тржишта. Повећавање увоза јефтине одеће у Бугарску и Србију и ниска куповна моћ 

такође су негативно утицали на домаће компаније које све теже пласирају своју скупљу 

и квалитетнију робу на домаћем тржишту.  

 Као резултат оваквог стања предузећа су све мање спремна да улажу 

новчана средства у пласман свог производа и да га брендирају, па све је више оних 

који за инострано тржиште раде услужне послове и на тај начин извозе радну снагу.  

У обе земље заступљен је широк асортиман производа у овој индустрији, а 

према истраживањима и статистичким подацима из 2014. године производња у овој 

индустрији  у Бугарској је углавном била усмерена на израду женске гардеробе, док 

је Србија највише извозила хула-хоп чарапе.   

Као што је већ и речено  предузећа у Бугарској и Србији у сектору текстила 

и одеће су у приватној својини и највећи број њих има своје производне погоне и објекте 

за производњу.   Предузећа у Бугарској имају  модерну опрему и користе модерне 

технологије у производњи, а највећи број  њих тиме располаже захваљујући повољним 

кредитима и бесповратним средствима из европских фондова.  Недовољно 

модернизована опрема и рад на старим машинама у Србији последица су 

недостатка  новчаних средстава, повољних кредита за основна средства, подстицајних 

мера од стане државе и неинформисања о могућностима  за добијање 

субвенцијама и бесповратним средствима која се нуде од стране донатора.  

Ниска продуктивност у пословању у Србији последица је застареле опреме, 

док је у Бугарској то последица недостатка обученог и образованог радог кадра.  Број 

радника који су ангажовани у овој индустрији, много је већи у Бугарској (око 170.000) 

него у Србији (47,411). Уласком Бугарске у Европску унију,  у потрази за бољим 

условима живота и запошљавања десиле су се несметане миграције становништва у 
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земље ЕУ, па  последњих година, текстилна индустрија и индустрија одеће има велике 

проблеме у проналажењу радне снаге која је спремна да за ниска примања ради у 

овом сектору.  

Иако је све већи број становника који мигрирају у друге земље, Србија још 

увек нема проблема са проналажењем радне снаге која ће радити за минимална 

новчана примања у овом сектору. За разлику од бугарских текстилних школа, које се 

полако гасе јер немају довољан број уписаних ученика, школе у Србији иако у мањем 

броју него 2005.године и даље уписују ученике који по завршетку проналазе запошљене 

у овом сектору. У обе земље  зараде за раднике са средњом стручном спремом су 

најниже и овом сектору.  Према мишљењима стручњака, тренд малих плата и зарада 

пре свега је присутан у микро и малим предузећима, док се ситуација боља  у 

средњим и великим предузећима. Док Бугарска има проблема са проналажењем 

образованих кадрова са високом стручном спремом, Србија има проблем да 

запосли обучену радну снагу.  Услед непроналажења обучене радне снаге, предузећа 

у Бугарској, све више улажу у постојећу радну снагу која учи нове трендове у пословању 

и примењује нове технологије.  

Такође треба нагласити да је у овом сектору, у обе земље  развијена и сива 

економија,  која  је у Бугарској нешто већа него у Србији и креће се  од 30% до 50% 

укупне производње, према тврдњама појединих стручњака. Овакво стање  је посебно 

наглашено на северу Бугарске, што ствара велике проблеме локалној економији.  
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Спољнотрговинска размена 
 

Веома слаба сировинска база у Србији, довела је до тога да се велики 

проценат вуне, памука и јуте се увози за потребе домаће производње. Нешто боља 

ситуација по питању производње текстила је Бугарској,  у којој је најзаступљенији памук, 

до 30% целокупне производње текстила, док је због неразвијености сточарства од ког је 

зависна производња вуне, производња шестоструко мања.   

Мали обим  производње сировина, тј. недовољна пољопривредна 

производња, која обезбеђује сировине за лаку индустрију проблем је код Бугарске, док 

Србија има могућност за развој , али нема могућност да пронађе адекватно тржиште 

за пласман сировине.  

Услед непостојања прецизних података у бугарској Студији о начину и увозу 

сектора текстила и одеће на нивоу земље, у наставку следи приказ увозних прилика 

Републике Србије.  

У 2014. години, посматрано у целокупној текстилној индустрији Србије, увоз 

је остварен у вредности од 1 милијарде долара, што је за 8% више него што је био увоз 

ових артикала у 2013. години.    

Уколико посматрамо само увоз текстилних производа у 2014. години, 

остварена  вредност је 717,5 милиона долара, што је за 7% више него у 2013. години. 

Највећа увозна тржишта су Италије, Турске, Кине, Немачке. Са ових тржишта највише 

су се увозиле хула-хоп чарапе, предива, трикотажне тканине, вата и производи од 

вате од синтетичког влакана и др. 

 У производњи одевних предмета, остварен увоз износи 323,8 милиона 

долара са тржишта Кине, Италије, Турске, Бангладеша, Индије и Мађарске, што је за 

11% више у односу на претходну годину. Са ових тржишта највише су се увозиле 

поткошуље, панталоне, грудњаци, купаћи костими, кошуље, плетени, кукичани делови 

одеће, производи од коже и вештачке коже и др.  
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Ова индустрија претежно је  извозно оријентисана у Републици Бугарској, и 

то 90% од укупне производње је намењено за тржиште Европске уније (ЕУ).  Велику 

прекретницу у  развоју ове индустрије учинио је улазак у ЕУ заједно са Румунијом, 1. 

јануара 2007. године када је  Бугарска  од Румуније преузела улогу највећег 

источноевропског добављача одеће  за компаније у Западној Европи.  Иако су  лоша 

политичка ситуација ’90 тих година, санкције, јачање конкуренције из Кине 

проузроковали  пад тржишног учешћа српских текстилних фабрика велику 

прекретницу у спољно-трговинском промету текстилних и одевних производа 

представља потписивање првог Споразума о слободној трговини Србије и ЕУ, у 

области текстила, 2005. године. Поменути уговор је укидањем квота омогућио 

несметани извоз српских текстилних производа у земље ЕУ без царинских оптерећења.  

Последњих година потражња за одећом у Бугарској расте, али због 

пласмана своје робе у иностранство, предузећа из Бугарске, мало користе постојећу 

ситуацију, па би предузећа из Србије у будућности могла да пласирају своју робу на 

суседно тржиште. 

Према подацима Удружења, Бугарске компаније највише извозе у Немачку 

(23%) и Италију (22%), док је тржиште Грчка на трећем месту са 11%. Ове три набројане 

земље остварује више од 50% извоза Бугарских произвођача текстила и одеће. 90% 

укупне производње из сектора текстила и одеће Републике Бугарске  извози се у земље 

ЕУ, док се на домаћем тржишту пласира само 10% производње, а да извоз текстила и 

одеће чини само 18% укупног извоза Бугарске. После индустрије производње и прераде 

нафте и нафтних деривата и индустрије туризма, текстил и одећа је трећа 

најразвијенија индустрија у Републици Бугарској. Највећа извозна тржишта  Т&О 

сектора за Србију  су тржишта Италије и Немачке, која чине укупно 50% учешћа у 

укупном извозу гране. 

Један од основних разлога овако позитивног тренда извоза у Бугарској је и 

велики опоравак европског тржишта и наставак потражње за производним 

капацитетима у југоисточној Европи, због прекида пословних односа са кооперантима 

у Азији и северној Африци. 

Бугарске компаније производе одећу и извозе на тржиште ЕУ за многе 

познате брендове као што су: Hugo Boss, Esprit, Roj Robson, Tomi Hilfiger, Balmain, Lise 
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Charmel, Nekt и низ других, док се у Србији шију брендови: Pompea Spa, 

Dolce&Gabbana, Patricia Pepe – Италија; Schiesser, Schoffel - Немачка; EK Denim, Lisca – 

Словенија, Modea Nova - Хрватска; Glitz - USA, Concordia - Белгија, Decathlon - 

Француска;  Click Fashion - Пољска; Benetton, Armani - Италија; HIS, Pionir  - Немачка; Olala, 

Velana - Slovenia; Euro-style, Mango - Русијa; Nikolis – Грчка и многи други производи. 

Расположиви подаци говоре о томе да је Бугарска у периоду од јануар – 

октобар 2014. године и достигао вредност од 1.516 милијарди евра. Од укупно 1.516 

милијарди евра колико је извезено робе у периоду јануар – октобар 2014. године, 1.037 

милијарди евра је вредност извоза различитих врста одеће -  јакне, панталоне, прслуци, 

кошуље, капути, итд., а извоз текстилних производа износио је 299,4 милиона евра 

(предиво, чешљана вуна, синтетичка влакна.) 

На основу података из ПКС, Србија је у  сектору Т&О у 2014. години остварила  

извоз у вредности од 852,9 милиона долара што је више за 7% у односу на претходну 

2013. годину.   

Извоз текстилних производа РС у вредности од 542,4 милиона долара у 2014. 

години је за 7% виши него претходне године. У производњи одевних предмета, извоз је 

остварен у вредности од 310,5 милиона долара, што је више за 7% у односу на 

претходну годину.  Највећи пласман остварен је на тржиштима Италије, Русије и 

Немачке. Структуру извоза на овим тржиштима чине : чарапе, обавијено предиво, 

чарапе, теписи и прекривачи за под, џемпери и др. 

У 2014. години укупан извоз одевних производа РС износио је 310,5 милиона 

долара. Највећи пласман остварен је на италијанском тржишту, тржишту Немачке и 

БиХ. Роба која се највише извозила у ове земље је: доњи веш, џемпери, панталоне, 

поткошуље, хаљине, комплети, јакне и капути и др. 

Спољнотрговински салдо у производњи текстила је негативан и износи – 175 

милиона долара, а у производњи одевних предмета, такође je  негативан, и износи – 

13,3 милиона долара, док посматрано на целу текстилну грану, салдо је – 188,4 

милиона долара.  
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Упоредни приказ кључних резултата 

спроведених студија 
 

Учешће испитаника по окрузима / локалним самоуправама 
 

 

Највећи проценат испитаника из прекограничног региона припада окрузима 

Јабланички, Нишавски, Ћустендил и Софија – град. 

Резултат оваквог стања јесте развијеност поменутих градова у односу на 

остале са мањим процентом учешћа, као и дуга традиција пословања у сектору Т&О 

у Ћустендилу и Јабланичком округу. 

 

 

  

Јабланички

14%

Пиротски

7%

Нишавски

15%

Зачерски

4%

Пчињски

8%Борски

2%

Ћустендил

13%

Видин

7%

Монтана

10%

Перник

4%
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Софија - област
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Делатност предузећа 
 

У пограничном региону 

Србије, као и у 

пограничном региону 

Бугарске, највећи је број 

предузећа која се баве 

производњом одеће.  

Међу испитаницима већи 

је број бугарских 

предузећа која се баве 

производњом одеће, док 

спрска предузећа 

предњаче у производњи текстила. Производњом прибора за текстилну индустрију и 

индустрију  одеће  бави се  5% предузећа и у српском и у бугарском делу, а 

занемарљив је број предузећа у прекограничном региону која се баве и производњом 

текстила и производњом одеће. 

 

Кључни производни програм  
 

Међу анкетираним предузећима у Србији највећи број је регистрован је под 

шифром делатности - производња остале одеће њих 26%, производња готових 

текстилних производа, осим одеће 15%, производња рубља 8% и производња тканине 

7%, док су најзаступљеније делатности бугарских предузећа су производња и стављање 

у промет памучних тканина (18%), производња и стављање у промет памучних 

материјала (17%) и производња тепиха (12%).  

Што се тиче производног програма, и у једној и у другој земљи примећена је 

разноликост у производњи. У обе земље заступљен широк асортиман производа у овој 

индустрији, а према истраживањима и статистичким подацима из 2014. године 
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производња у овој индустрији  у Бугарској је углавном била усмерена на израду женске 

гардеробе, док је Србија највише извозила хула-хоп чарапе. 

Предузећа у области текстила и одеће у Бугарској и у Србији  се могу 

груписати у 4 велике групе: производња текстила за одећу и галантерију, производња 

одевних предмета и предмета од крзна, теписи и остали подни прекривачи и кућни 

текстил. 

 

Оснивање предузећа, структура власништва и облици организовања 
 

Највећи број произвођача у овој индустрији у обе земље регистрован је као 

предузетничка радња и друштво са ограниченом одговорношћу. Студија показује да су 

у највећем броју случајева произвођачи у Србији започели пословање  у периоду од 

1991 – 2010. године, када је услед лоше економске и политичке ситуације и неуспешних 

приватизација дошло до пропадања и престанка производње појединих друштвених 

предузећа. У Бугарској највећи број анкетираних предузећа основан је у протеклих 10 

до 15 година.   

У обе земље најмањи је број великих предузећа, па се пословање обавља у 

оквиру микро, малих и средњих предузећа која немају више од 250 запослених.  Важно 

је нагласити да је сектор текстила и одеће у потпуности у приватном власништву и да 

практично нема ниједног државног и/или друштвеног предузећа у Бугарској, док у 

Србији још увек има друштвених и државних предузећа која су у већини случајева у 

стечају или процесу  реструктуирању. 

Скоро 80% предузећа у спрском прекограничном делу основана су као 

породична предузећа и њихов првобитан интерес, услед процеса распадања 

државних и друштвених предузећа и  неуспешних приватизације био је да обезбеде 

новчана примања за своје чланове породице. Већина микро предузећа никада нису 

имала прилику да прерасту у мала и средња предузећа јер су више орјентисана на 

обезбеђивање опстанка породице, а мање на ширење и улагање у сопствени бренда. 

У Бугарској није редак случај да због повећаног обима посла средња 

предузећа радо ступају у сарадњу са мањим предузећима, која испоручују услугу 
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средњим предузећима, а они даље великим иностраним предузећима. Овај начин 

пословања обезбедио је опстанак и ширење и најмањих  предузећа, док се у Србији 

због немогућности да пронађу сарадника, микро предузећа се често гасе.  

 

Разврставање предузећа према величини 
 

Упоредна анализа показује да анкетирана предузећа у оба региона 

већином припадају категорији микро или малих предузећа и да су у највећем броју 

случајева ограничена по питању унапређења пословања и обима производње, 

повећања броја запослених, па је тако у Србији у пограничном региону обухваћено 

само једно велико предузеће, 2 средња, 35 малих и 62 микро предузећа, док је у 

Бугарској обухваћено 68 малих и 32 средња предузећа, односно 68% бугарских 

предузећа запошљава од 10 до 50 запослених. 

 

Наведена статистика иде у прилог добро организованом пословању 

бугарску услед постојања иностраних тржишта за које бугарска предузећа раде.  

 

 

 

68 малих 

32 средња 
предузећа

Бугарска 1велико

2 средња

35 малих

62 микро 
предузећа

Србија
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Запослена радна снага  
 

Иако ова индустрија  у Бугарској запошљава велики број радника, запослени 

у овом сектору имају релативно ниске плате у поређењу са другим индустријским 

гранама и секторима па је све мање њих спремно да ради у овој индустрији. 79% 

бугарских предузећа је рекло да има проблем у проналажењу обучене радне снаге, 

док овај проблем у Србији има 21% предузећа. 

 

 

На основу разговора са власницима и директорима предузећа, као и са 

стручњацима у области текстила и одеће из оба региона, установљено је да млађа 

популација није спремна да ради у условима које нуде послодавци који се 

првенствено односе на ниска новчана примања.   

Док Бугарска има проблема са проналажењем образованих кадрова са 

високом стручном спремом, која познаје нове технологије, Србија има проблем да 

запосли обучену младу радну снагу. У немогућности да пронађу раднике, како би 

Проблем у 
проналажењу 
обучене радне 

снаге 

79% 
бугарских 
предузећа

21% српских 
предузећа 
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смањили ниску продуктивност, бугарска предузећа су све више спремна да  обучавају 

своје кадрове у области нових технологија, дизајна и страних језика. 

 

Стандарди у пословању 
 

Графикон 5. показује да је само 8 

предузећа у Србији увело стандарде у 

своје пословање. Нешто већи број 

предузећа који су увели стандарде у 

Бугарској последица је усклађивања 

предузећа  са захтевима тржишта ЕУ. 

Мала заинтересованост за увођење 

сертификата одраз је обављања услужних 

и дорадних послова, те у великом броју 

случајева не постоји ни интересовање а ни 

капацитет за овом врстом активности.  

 

Регистрација жига и могућности за развој бренда 

 
По питању регистрованог жига, 

предузећа из Бугарске предњаче у 

односу на српска предузећа.  

Око половина предузећа у Бугарској 

има регистровани жиг, док је спрских 

предузећа мање од четвртине.  

 

 По питању брендирања својих производа, на основу анализе српских и 

бугарских предузећа може се закључити да ни једни ни други нису заинтересовани за 

креирање и развијање сопственог бренда.  
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Неспремност за брендирање више је заступљена у Бугарској из разлога што 

је већи број испитаних предузећа која раде услугу за инострано тржиште.   

Студија показује да половина испитиваних предузећа из бугарског региона 

која пласирају своју робу на домаћем тржишту  виде могућност да развијају свој бренд, 

прво за домаће тржиште, а потом и за инострано. 

 

Продаја производа/пружање услуга на домаћем тржишту 
 

 

 

 

 

 
 

 

Спроведене анализе у оба погранична региона показују већу отвореност 

бугарских предузећа ка извозним тржиштима – чак 49% анкетираних предузећа своје 

услуге и производе не пласира на домаће тржиште, већ је намењено извозу, што се 

може повезати са чињеницом да је Република Бугарска ужива предности чланства ЕУ и 

отворених тржишта земаља чланица.  
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Тржиште и циљне групе пословања 
 

У српском 

делу 

прекограничне 

области само 

је 9% 

предузећа која 

не пласирају 

своју робу у 

Србију, док је у 

Бугарској 49%.  

Овако велики 

проценат заступљености на сопственом тржишту последица је услужних послова који 

се раде за иностране брендове. Из годину у годину, због баријера у пословању, 

повећава се број српских предузећа која целокупну производњу пласирају на 

инострано тржиште у виду услуге. 
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Канали продаје и дистрибуције 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У начинима пласирања производа на тржиште, анализа урађених студија 

прекограничког региона показује да код српских произвођача преовлађује продаја на 

велико, чак код 69% предузећа, док је у Бугарској тај проценат 28%. 

Најчешћи вид пласирања робе и пружања услуга у бугарском региону је 

путем сопствене малопродајне мреже (67% предузећа). Студија српског пограничног 

региона показује да  се овај начин пласирања производа смањује, због неповољног 

пословног окружења у земљи, као и високих пореза и накнада које падају на терет 

произвођача. 

У Бугарској је доста већи проценат продаје путем посредника (23%), док у 

Србији само 5% користи овакав вид пласмана производа. Такође могућности које 

пружа електронска продаја путем интернет страница или онлине продавница је више 

искоришћена у бугарским предузећима него у међу спрским. 
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Проблеми и баријере у развоју 
 

Са баријерама у пословању 

суочавају се и српска и бугарска 

предузећа у прекограничном 

региону, али у Србији баријере су 

више присутне, па чак 95% 

предузећа има проблема у 

пословању, док се у  Бугарској  са 

баријерама се сусреће 68% 

предузећа. 

На пословање предузећа у оба региона највише утиче неповољно пословно 

окружење државе. Предузећа из Бугарске највише проблема имају у проналажењу 

стручног кадра, док је у српским предузећима на последњем месту недостатак 

стручног кадра и недовољно ефикасна производња робе. 

 

Међу српским предузећима други највећи проблем је немогућност наплате 

потраживања док Бугарска предузећа већину своје производње извозе за познате 

купце у ЕУ, па тих проблема немају. 
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Испитаници из оба региона су као трећу највећу баријеру навели 

недостатак средстава у за модернизацију и са том баријером најчешће се сусрећу 

микро и мала предузећа. 

Конкурентне предности 
 

Бугарска предузећа сматрају да су њихове најважније конкурентске 

предности огледају у брзини одговора на промене окружења, флексибилности у 

производњи и у брзини извршеног посла, док су спрска предузећа истакла да су  

конкурентна по питању квалитета, цене, а потом и флексибилности у производњи.  

Оваква 

оријентисаност 

бугарских 

предузећа на 

конкурентске 

предности 

последица је 

сталних промена у 

захтевима 

иностраних 

компанија за које 

се раде услужне 

делатности, док се 

питање цене и 

квалитета не разматра посебно. У највећем броју случајева ради се о предузећима 

која раде услужне и дорадне послове за светски познате модне креаторе и чувене 

бреднове.  

Оријентисаност спрских предузећа на квалитет и цену је покушај да се 

освоје домаћа и инострана тржишта, на којима су заступљени мање квалитетни 

материјали и одећа пореклом из Кине и Турске. Како би били конкуренти, предузећа 

често квалитетније производе продају по цени кинеских производа, услед чега се 

доводи у питање ликвидност пословања, као и потешкоће по питању стицања добити. 
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Истраживање тржишта  

Колико су анкетирана предузећа објективна у анализирању својих 

конкурентских предности на основу спроведене Студије у Србији, може се закључити 

да 54% њих, на неки начин, прикупља информације о мишљењима купаца. 

Подаци о овом питању за бугарска предузећа у Студији нису обрађена, те 

не постоји упоредивост. 

Рекламирање 
 

Подаци наведени у студијама показују да 

41% бугарских и 33% српских предузећа се 

ни на један начин не рекламира.  

Овако велики проценат предузећа која не 

узимају у обзир значај промоције и 

маркетинга за поспешивање пословања 

последица је, великог броја микро и малих 

предузећа која немају довољно капацитета 

и знања за овакав вид активности.  

Такође велики број предузећа у 

прекограничном региону ради услужне послове за иностране купце, па им 

рекламирање није потребно из разлога што извозе радну снагу, а не сопствени 

производ, 

Мали број предузећа из бугарске регије користи онлине оглашавање за 

сопствену промоцију, док је у Србији овај број нешто већи, што се може повезати са 

масовном доступности и лакоћом коришћења друштвених мрежа. Овакав начин 

рекламирања је доста повољан пошто не изискује готово никакве трошкове, а постиже 

добар ефекат.  .  Мали број предузећа из Србије и Бугарске имају своје интернет 

странице.   
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Потребе за стручним усавршавањем, преквалификацијом, 

доквалификацијом 
 

По питању потреба за стручним усавршавањем, доквалификацијом, 

преквалификацијом радне снаге, постоји изражена заинтересованост предузећа из 

оба региона.  

Израженија потреба, да кроз усавршавање радника унапреде своје 

пословање, показана је међу испитиваним предузећима у Србији (70%) док је у 

Бугарској  која има проблема у проналажењу радне снаге, само 38% предузећа 

исказало потребу за усавршавањем својих радника. 

. 
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Док предузећа из Бугарске сматрају да је за запослене најпотребнија обука 

у области технологија у производњи, спрска предузећа су се определила за студијска 

путовања као вид унапређења знања и искустава својих запослених, упознавањем са 

примерима добре праксе и пословањем на иностраним тржиштима. 

Заједничко за сва испитана предузећа јесте да је запосленима потребна 

обука у области страних језика и у области маркетинга. 

И у Србији и у Бугарској, потребно је у оквиру образовних институција уводити 

нове смерове, у области нових технологија, иновација и дизајна, као и  већег броја сати 

практичне наставе.  
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Што се тиче области стручне подршке која би могла да унапреди постојеће 

пословање таргетираних предузећа, Графикон 15. показује да је изузетно висок 

проценат српских произвођача која су заинтересована за област која се тиче 

пројеката финансираних од стране ЕУ, као и процеса стратешког планирања.  

Бугарска студија не приказује број заинтересованих за наведене области, 

што може значити или да предузећа нису  показано интересовање за наведене 

области, или да је интересовање мало.  

Таргетирана предузећа у Бугарској су заинтересоване за обуку у областима  

рачуноводство и менаџмент. 
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Унапређење пословања 
 

Иако бугарска 

предузећа имају 

добру опрему и 

механизацију, они 

унапређење свог 

пословања и даље 

виде у техничкој 

модернизацији, 

док је међу 

српским 

предузећима, 

потреба за 

модернизацијом 

тек иза потребе за 

проналажењем стратешког партнера и повољних кредита за обртна средства, иако 

Студија показује да је опрема у веома лошем стању.  После исказане потребе за 

проналаском иностраног партнера, бугарске компаније сматрају да могу унапредити 

своје пословање уколико улажу у своје запослене кроз едукацију, док је спрским 

предузећима обука за запослене на последњем нивоу. 

Врло је битно истаћи да бугарска предузећа у први мах нису била свесна 

потребе за стручним усавршавањем. У прилог томе говори и Графикон 13. где је само 

36% предузећа показало интересовање за стручна усавршавања запослене радне 

снаге, док су код питања унапређења пословања истакли важност обука за своје 

запослене. 

Недостатак образованог радног кадра у Бугарској, а и међу испитаним 

предузећима, довео је до тога да се продуктивност рада смањује, иако предузећа 

имају добру опрему. Предузећа у немогућности да нађу нову радну снагу, која је 

спремна да ради у постојећим условима за релативно ниска новчана примања, 

приморана су да усавршавају постојеће запослене.   
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У Србији, још увек постоји образовани кадар који је спреман да ради у овој, 

све мање популарној индустрији. Са друге стране запослени који су старији од 50 

година, а којих је у предузећима највише нису спремни да се усавршавају и да мењају 

свој досадашњи начин рада. 

 

Финансијска помоћ и техничка подршка државних институција 
 

Студија развоја Т&О сектора у пограничном региону Србије показује да чак 

63% анкетираних предузећа није користило ни један вид финансијске помоћи и/или 

техничке подршке државе, а да је најчешћи вид коришћене помоћи кроз мере и 

програме које нуди Национална Служба за Запошљавање. 

На основу добијених података може се закључити се да предузећа још увек 

са једне стране нису информисана у довољној мери о могућностима које им се нуде, 

а са друге стране, оваква ситуација може бити и одраз неповерења према 

механизмима подстицаја које нуди држава. 

Прецизни подаци о коришћењу оваквог вида помоћи  бугарских предузећа 

посматране регије не постоје у Студији. 

 

Сарадња, удруживање и чланство у професионалним организацијама, 

удружењима, кластерима 
 

Спроведено истраживање показује 

да предузећа у оба региона у 

малој мери учествују у раду 

професионалних удружења и још 

увек не виде важност удруживања 

као могућност за унапређење 

пословања.  
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Нешто већи проценат испитаних предузећа из Бугарске припада одређеним 

стручним удружењима, али тај проценат је само 28%.  

Иако постоје оформљена професионална удружења и кластери у 

посматраном региону, њихово пословање није организовано и често изостају 

оперативни и акциони планови као основни правци њиховог деловања, па је и 

мотивација да се пословање у оквиру удружења и кластера води на професионалан 

начин на ниском нивоу.  

Предузећа у прекограничном региону нису организована, не сарађују 

довољно, не користе предности удруживања у асоцијације, кластере и удружења. 

Предузећа не сарађују ни у погледу пласмана робе и не користе заједничке канале 

дистрибуције.  

Оваква ситуација не иде у прилог развијању прекограничног региона, јер 

уколико предузећа нису чланови професионалних удружења у оквиру својих земаља 

поставља се питање колико ће бити спремна на заједничку сарадњу удруживањем у 

неко професионално удружење, асоцијацију или кластер, како би заједно поспешила 

извоз и учествовала на међународном тржишту.  

 

 

Фактори који опредељују будућу сарадњу и избор пословног партнера 
 

Када се говори о факторима који опредељују избор предузећа за будућу 

сарадњу, анкетирана предузећа највише истичу да су претходно позитивно искуство 

и добра препорука од стране пословног партнера пресудни при избору будућих 

партнера предузећа из оба региона. 

Не постоје значајније разлике између бугарских и српских критеријума за 

будућу сарадњу, па се тако у осталим факторима наводе: 

 Добра репутација предузећа;  

 Познанство са власником / директором;  

 Старост машина и опреме;  
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 Непосредна близина предузећа;  

 Број запослених.  

 

Набавка сировина и репроматеријала  
 

Када се говори о набавци сировина и репроматеријала, српских предузећа, 

Студија говори о 40% анкетираних предузећа која сировине и репроматеријал 

набављају преко посредника, од којих 63% набавку врши од истих добављача.  

За одабир добављача предузећа, као најважније критеријуме наводе 

квалитет и цену, а наставак пословања са истим добављачем зависи од претходног 

позитивног искуства, које се огледа у поштовању договорених услова пословања, 

одржавању истог нивоа квалитета сировина, поштовању рокова и услова плаћања. 

Прецизни подаци о набавци сировина и репроматеријала бугарских 

предузећа посматране регије не постоје у Студији. 

 

Спољнотрговинска размена 
 

По питању извоза робе, 62% бугарских компанија директно извози своју робу 

док је  међу српским извозним предузећима, њих 85% који то чине без посредника.   

Главна извозна тржишта за бугарска предузећа по питању сопствених 

готових производа су тржиште Грчке (39%) и Италије (39%), затим из Немачке (27%), 

Велике Британије (23%) и Француске (23%).  По питању услужних послова, предузећа из 

Бугарске највише раде за тржиште Француске, Немачке, Италије и тржиште Велике 

Британије. 

Грчко тржиште је такође веома присутно у бугарском извозу, управо због 

близине, док су Италија, Немачка и Француска део великог европског тржишта, које је 

због чланства Бугарске у ЕУ бугарским предузећима лако доступно.    
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Предузећа из српског дела прекограничног региона највише извозе у Италију 

(10%), БиХ (10%), Немачку, Хрватску, ЦГ, Македонију, Аустрију, Бугарску, Енглеску, Русију, 

Француску. 

Студија пограничног региона у Србији показује да је присутност српских 

произвођача на тржиштима Немачке и Италије последица услужних послова а не 

квалитетне извозне робе.  

Из резултата истраживања види се да бугарска предузећа нису заступљена 

на тржишту Србије у пограничном делу, док поједина спрска предузећа своју робу због 

близине тржишта пласирају на бугарско тржиште.  

 

Прекогранична сарадња 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За сарадњу у пограничном региону заинтересовано је више од пола 

испитаника међу бугарским и међу српским предузећима. Нешто већу 

заинтересованост показала су предузећа из српског пограничног дела. Трећина 
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испитаника и са једне и са друге стране неодлучна је по питању увезивања ова два 

региона како би се унапредио сектор текстила и одеће. 

 

Разлози испољавања позитивног односа у вези сарадње најчешћи су: 

 

 
 

  
 

     

Србија 

 

Бугарска 

 
 

- ново тржиште 

- досадашње позитивно искуство у 

пословању 

- близина новог тржишта 

- неговање суседских односа 

- бугарска- чланица ЕУ 

- ниски трошкови превоза 

- лака комуникација- познавање 

језика 

- размена искустава 

 

- географска локација 

- размена искустава 

- економски развој оба региона 

- доступност тржишта 

- сличности између два региона 

- нови контакти 
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SWOT анализа 

 

  

ПРЕДНОСТИ НЕДОСТАЦИ 

 

 Дуга историја и традиција у производњи 

текстилних и одевних производа у 

Србији и Бугарској; 

 Дугогодишње искуство у производњи 

готових производа и полупроизвода за 

познате светске брендове; 

 Изграђена добра репутација на 

европском тржишту услед 

дугогодишњих односа са страним 

партнерима; 

 Ниски трошкови производње и радне 

снаге; 

 Адекватни постојећи производни 

капацитети у Бугарској; 

 Модерна опрема и савремена 

технологија производне опреме у 

Бугарској; 

 Флексибилност процеса производње; 

 Разноврсни производни програм 

предузећа у оба региона; 

 Оптималан однос цене и квалитета 

производа у посматраном региону; 

 Раст потражње за обученом радном 

снагом из сектора Т&О текстилом 

Србије и Бугарске на тржишту ЕУ; 

 

 Неадекватни постојећи производни 

капацитети српских предузећа у 

посматраном региону ограничавају 

обим производње 

 Застарелост машина и производне 

опреме  српских предузећа смањује 

конкурентност 

 Ниска продуктивност текстилне 

индустрије у прекограничном региону, 

чини овај сектор прекограничног 

региона мање конкурентним на 

страним тржиштима 

 Постојање великог броја микро 

предузећа која немају капацитет за 

ширење пословања и привлачење 

нових купаца 

 Мали број предузећа са 

регистрованим жигом и развијеним 

сопственим брендом у 

прекограничном региону; 

 Релативно мали број предузећа са 

уведеним ИСО стандардима у процес 

производње  у прекограничном 

региону; 
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 Висока извозна оријентисаност 

бугарских предузећа; 

 Добро искоришћене могућности 

бугарских предузећа које произилазе 

из чланства са ЕУ, као и бројних 

споразума о слободној трговини; 

 

 Ограничене могућности српских 

предузећа код испорука великих 

количина од партнера из иностранства 

 Недостатак квалификоване радне 

снаге у производном и управљачком 

процесу; 

 Недовољна заступљеност предузећа из 

прекограничног региона на домаћим и 

иностраним стручним сајмовима;  

 Опредељеност предузећа за лон 

послове пре него за развијање 

сопственог производа; 

 Извозна производња предузећа из 

прекограничног региона углавном 

заснована на дорадним и завршним 

пословима (лон пословање); 

 Ниска извозна оријентисаност 

предузећа из преограничног региона 

који производе своје производе: 

 Квалитетни производи малих 

предузетника из Србије намењени 

искључиво домаћем тржишту;  

 Непостојање сталних купаца и 

континуиране тражње; 

 Неискоришћене могућности које 

произилазе из удруживања 

произвођача у удружења, асоцијације 

и кластере у Србији;  

 Слаба сарадња између предузећа из 

сектора Т&О у прекограничном 

региону Србија – Бугарска; 
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 Недовољан степен стручног 

истраживања тржишта и купаца и 

конкуренције; 

 Недовољно познавање и коришћење 

страних језика у пословању, као и 

недовољна знања из области 

маркетинга, стратешког планирања и 

управљања предузећа из оба региона; 

 Недовољно искоришћене могућности 

српских произвођача које произилазе 

из важећих међународних споразума о 

слободној трговини; 

 Недовољна заинтересованост и 

упознатост српских произвођача о 

доступним фондовима које нуди ЕУ; 

 Непостојање капацитета за припрему 

и спровођење ЕУ пројеката и 

програма;  

 Недовољна подршка локалних власти 

српским предузећима која послују у 

сектору Т&О; 

 Непостојање ажурираних база 

података локалних самоуправа 

произвођача из сектора Т&О које 

послују на локалу; 

 Слаба сировинска производња у 

прекограничном региону;  
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ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 

 Добар гео-стратешки положај 

Републике Србије и Републике 

Бугарске; 

 Међународни споразуми  о слободној 

трговини са трећим земљама које је 

потписала Србија и зона слободне 

трговине, слободан промет роба и 

услуга у ЕУ, чији је Бугарска члан. 

 Донета Стратегија извоза текстила и 

текстилних производа у Бугарској; 

 Већи степен коришћења доступних 

донаторских програма које нуди ЕУ; 

 Финансијска помоћ и нефинансијска 

подршка Владе  Републике Србије и 

Републике Бугарске у унапређивању 

пословања 

 Усклађивање  стандарда производње 

са захтевима тржишта ЕУ, кроз увођење 

стандарда квалитета; 

 Повољнији услови за добијање кредита 

за обртна средства и модернизацију 

процеса производње; 

 Доношење законске регулативе у 

области сузбијања нелојалне 

конкуренције; 

 Подстицање извоза текстилне 

индустрије доношењем стимулативних 

мера за развој сопственог бренда; 

 Регионална и прекогранична сарадња; 

 

 Непостојање стратешког оквира за 

развој индустрије текстила и одеће у 

Србији и Бугарској (Стратегија развоја 

Т&О сектора); 

 Непостојање Стратегије извоза 

текстилних и одевних предмета у 

Србији; 

 Непостојање ажуриране базе 

података на државном, регионалном 

нивоу о стању и произвођачима 

текстила и одеће у Србији; 

 Висок проценат пословања ван 

регуларних тржишних токова (пијаце, 

бувљаци);  

 Неповољни  услови банака за добијање 

кредита; 

 Немогућност усклађивања са 

захтевима  на тржишту ЕУ 

 Велика конкуренција на 

међународном тржишту; 

 Неконтролисан увоз јефтиног текстила 

и одевних предмета из источних 

земаља; 
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 Заједнички наступи у иностранству  

током преговора са потенцијалним 

партнерима, али и у циљу смањења 

трошкова набавки репроматеријала; 

 Повећана потражња за текстилом и 

одећом у малим серијама на 

тржишту ЕУ;  

 Повећана тражња за одећом на 

Бугарском тржишту; 

 Нова партнерства и послови са 

предузећима у ЕУ; 

 Израда комплетне базе података о 

стању и условима пословања свих 

произвођача на територији Србије; 

 Креирање ланца вредности – 

мапирањем свих битних актера који 

могу унапредити спољнотрговинску 

размену у посматраном региону; 

 Повезивање свих актера у ланцу 

вредности око заједничког интереса; 

 Развој креативне индустрије  и 

повезивање Т&О сектором; 

 Показано интересовање обе земље за 

развој овог сектора у прекограничном 

региону; 
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Визија 
 

Прекогранични регион Србија – Бугарска препознат је као 

водећи регион на Балкану у области текстилне и одевне 

индустрије: предузећа су конкурентна на европском и светском 

тржишту, са образованом, стручном и мотивисаном радном 

снагом, стимулативним условима рада и иновативним 

технолошким решењима, која доприносе развоју и пласману 

производа и бреднова који су доступни широм света. 

 

Мисија 
 

Повезивање свих кључних актера у области Т&О у 

прекограничном региону Србија-Бугарска, заједничко деловање 

у области подизања капацитета пословања, заједничка 

промоција и наступ на тржишту у циљу повећања извоза  и 

креирања нових брендова. 
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Кључни принципи  унапређења извоза прекограничног 

региона Србија – Бугарска 
 

 

Ефективна и ефикасна промоција извоза не може се постићи кроз изоловане 

активности предузећа или организација, већ само кроз адекватно координиране 

напоре и активности свих релевантних актера. Приликом креирања и спровођења 

механизама извозне промоције мора се водити рачуна о неколико кључних принципа: 

 

  

Кључни принципи  
за унапређење 

извоза

сарадња

тржишна 
орјентација

флексибилност

одрживост
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Циљеви 

 

1. Унапређење конкурентности индустрије текстила и одеће у 

прекограничном региону Србија-Бугарска 

 

2. Регионално повезивање, умрежавање и сарадња свих актера у индустрији 

текстила и одеће у прекограничном региону Србија-Бугарска ради 

заједничког наступа на тржишту 

 

3. Унапређење људских ресурса у индустрији текстила и одеће у 

прекограничном региону Србија – Бугарска 

 

4. Развој ланца вредности у индустрији текстила и одеће у прекограничном 

региону Србија – Бугарска 
 

Циљ 1.  Унапређење конкурентности индустрије текстила и одеће у 

прекограничном региону Србија-Бугарска  

 

ПРОГРАМ 1.1. Увођење производних стандарда и стандарда квалитета 

ПРОЈЕКТИ: 

1.1.1. Увођење стандарда квалитета у предузећа која се баве производњом текстила 

и одеће; 

1.1.2. Испитивање потреба за увођење неопходних производних стандарда; 

1.1.3. Унапређење пословања у индустрији текстила и одеће у складу са еколошким 

стандардима; 

 

ПРОГРАМ 1.2. Унапређење конкурентности извозно орјентисаних предузећа  

ПРОЈЕКТИ: 

1.2.1. Јачање капацитета произвођача текстила и одеће за комуникацију и сарадњу 

са иностраним тржиштем; 



Bulgaria – Serbia 

IPA Cross-Border Programme 

 

 

 

Пројекат № 2007CB16IPO006-2011-2-180 

"Заједно на европском тржишту - заједничке могућности за 
предузећа у индустрији текстила и одеће из пограничног 

региона” 

Пројекат је ко-финансиран од стране ЕУ кроз ИПА програм 
прекограничне сарадње Бугарска - Србија 

 

 

67 

 

1.2.2. Јачање капацитета произвођача текстила и одеће за припрему и спровођење 

донаторских пројеката;  

1.2.3. Израда Студије о извозном потенцијалу индустрије текстила и одеће у 

прекограничном региону;  

1.2.4. Припрема базе података о иностраном тржишту и могућностима за извоз и 

сарадњу са иностраним партнерима; 

1.2.5. Подршка предузећима у процесу брендирања производа; 

ПРОГРАМ 1.3. Унапређење промотивних и маркетиншких активности предузећа која 

послују у прекограничном региону 

ПРОЈЕКТИ: 

1.3.1. Припрема заједничког сајамског календара за наступе у иностранству. 

1.3.2. Припрема и заједничко учешће на сајмовима у иностранству, као што су 

изложбе текстила и одеће у Минхену, Дизелдорфу, Паризу, Милану, Лондону, итд.) 

1.3.3. Припрема и дистрибуција заједничких брошура, каталога и публикација које 

промовишу предузећа из прекограничном региона на иностраним и домаћим 

тржиштима; 

1.3.4. Припрема и организација сајмова и манифестација текстила и одеће у 

прекограничном региону; 

1.3.5. Заједнички маркетинг путем интернета; 

1.3.6. Припрема и спровођење обука за предузетнике и привреднике о 

међународном маркетингу, припремама за сајмове, међународне промоције, 

проналажење партнера у иностранству, итд.; 

ПРОГРАМ 1.4.  Увођење нових технологија и иновација  

ПРОЈЕКТИ: 

1.4.1. Промовисање и увођење савременог дизајна у индустрију текстила и одеће у 

прекограничном региону, у складу са светским трендовима;  
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1.4.2.  Увођење нових технологија и унапређење производних процеса у складу са 

потребама међународног тржишта; 

1.4.3. Подршка иновативности путем подстицаја, конкурса и такмичења; 

 

ЦИЉ 2. Регионално повезивање, умрежавање и сарадња свих актера у 

индустрији текстила и одеће у прекограничном региону Србија-Бугарска ради 

заједничког наступа на тржишту 

ПРОГРАМ 2.1. Подршка удруживању и умрежавању произвођача текстила и одеће из 

прекограничног региона 

ПРОЈЕКТИ: 

2.1.1 Подстицање сарадње између кластера у области индустрије текстила и одеће 

у Србији и Бугарској; 

2.1.2 Оснивање заједничког кластера произвођача текстила и одеће из 

прекограничног региона; 

2.1.3 Оснивање пословног удружења  произвођача текстила и одеће из 

прекограничног региона Србија-Бугарска; 

 

ПРОГРАМ 2.2. Умрежавање и сарадња битних актера у прекограничном региону 

Србија-Бугарска 

ПРОЈЕКТИ: 

2.2.1. Израда Портала (електрoнске платформе), која омогућава повезивање свих 

актера и размену информација у оквиру индустрије текстила и одеће; 

2.2.2. Обезбеђивање услова за одрживост електронске платформе; 

2.2.3. Израда свеобухватне базе података о индустрији Т&О у прекограничном 

региону Србија-Бугарска; 
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2.2.4. Обезбеђивање услова за повезивање произвођача примарне производње са 

произвођачима текстила и одеће; 

2.2.5. Обезбеђивање услова за повезивање произвођача текстила и одеће са 

креативном индустријом и индустријом моде; 

2.2.6. Успостављање сарадње између предузећа са техничким и технолошким 

факултетима; 

2.2.7. Успостављање механизама за остваривање сарадње са државним 

институцијама и донаторима у циљу прибављања техничке и финансијске подршке, 

мера подстицаја и субвенција за модернизацију постојећих производних капацитета; 

 

Циљ 3.  Унапређење људских ресурса у индустрији текстила и одеће у 

прекограничном региону Србија – Бугарска 

ПРОГРАМ 3.1. Анализа потреба за радном снагом у индустрији текстила и одеће у 

прекограничном региону Србија – Бугарска 

ПРОЈЕКТИ: 

3.1.1. Мапирање постојеће радне снаге и анализа потреба за новом радном снагом 

у индустрији текстила и одеће у прекограничном региону Србија – Бугарска; 

3.1.2. Израда студије о потребама за изменом образовног програма у складу са 

резултатима анализе; 

ПРОГРАМ 3.2. Подизање капацитета људских ресурса у индустрији текстила и одеће 

у прекограничном региону Србија – Бугарска 

ПРОЈЕКТИ: 

3.2.1. Увођење нових смерова у средње и више школе у прекограничном региону у 

циљу усклађивања са потребама тржишта и подизања конкурентности региона; 

3.2.2.  Унапређење практичне наставе у средњим стручним школама; 
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3.2.3. Организација и спровођење стручне размене између школа у Србији и школа у  

Бугарској у прекограничном региону; 

3.2.4. Организација прекограничних сајмова запошљавања у Србији и Бугарској; 

3.2.5. Организација и спровођење стручних програма преквалификације и/или 

доквалификације у прекограничном региону; 

3.2.6.  Обезбеђивање стипендија за најбоље студенте на техничким и технолошким 

факултетима од стране компанија у прекограничном региону Србија-Бугарска; 

3.2.7. Стварање услова за пренос знања и искустава између два региона путем 

међусобних обука, стручних тренинга, размене радника и сл. 

3.2.8. Увођење e-learning платформе у оквиру заједничког Портала у индустрији 

текстила и одеће; 

3.2.9. Обезбеђивање услова за увођење менторинг програма за чланове постојећих 

кластера, удружења, асоцијација и задруга из индустрије Т&О; 

 

Циљ 4.  Развој ланца вредности у индустрији текстила и одеће у прекограничном 

региону Србија – Бугарска 

ПРОГРАМ 4.1. Анализа ланца вредности у индустрији текстила и одеће у 

прекограничном региону Србија – Бугарска 

ПРОЈЕКТИ: 

4.1.1 Формирање Тима за анализу ланца вредности у индустрији текстила и одеће у 

прекограничном региону Србија – Бугарска; 

4.1.2 Обезбеђивање донаторске подршке за спровођење анализе ланца вредности; 

4.1.3 Мапирање битних актера у индустрији текстила и одеће у прекограничном 

региону; 
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4.1.4 Анализа утицаја на развој ланца вредности, институционалног и законодавног 

оквира који се односи на развој индустрије текстила и одеће у прекограничном 

региону; 

4.1.5 Утврђивање недостатака на тржишту и сегмената који недостају у ланцу 

вредности; 

4.1.6 Анализа трошкова у ланцу вредности, трендова,  конкурентности, потенцијалних 

тржишта, процена тржишног потенцијала и дефинисање могућих уских грла у ланцу 

вредности; 

4.1.7 Утврђивање области у којима је потребна интервенција и припрема Акционог 

плана за успостављање ланца вредности; 

ПРОГРАМ 4.3  Успостављање ланца вредности и подизање капацитета актера у ланцу 

вредности 

4.2.1 Успостављање механизама за обуку учесника  у ланцу вредности, 

4.2.2 Предлог програма мера и подстицаја за развој сегмената који недостају у 

ланцу вредности (на пример, производња сировина, креативна индустрија, управљање 

текстилним отпадом и рециклажа); 

4.2.3 Повезивање и успостављање сарадње између учесника у ланцу вредности; 

 



  

Bulgaria – Serbia 

IPA Cross-Border Programme 

 

 

 

Пројекат № 2007CB16IPO006-2011-2-180 

"Заједно на европском тржишту - заједничке могућности за 
предузећа у индустрији текстила и одеће из пограничног 

региона” 

Пројекат је ко-финансиран од стране ЕУ кроз ИПА програм 
прекограничне сарадње Бугарска - Србија 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКАТА (2015 – 2020) 
ЦИЉ 1 – УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ ЛАНЦА ВРЕДНОСТИ ИНДУСТРИЈЕ ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ 

РЕГИОНУ СРБИЈА – БУГАРСКА 

ПРОГРАМ 1.1. УВОЂЕЊЕ ПРОИЗВОДНИХ СТАНДАРДА И СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА 

 

 

Пројекти 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

 

Вредност 

пројекта 

1.1.1.Испитивање потреба за 

увођење неопходних 

производних стандарда 

Анкетирана предузећа и 

извршена анализа о 

потребама за  увођење 

стандарда 

Регионалне Привредне 

Коморе у Србији 

(РПКС) (Лесковац, Ниш 

и Зајечар) и Привредне 

коморе у Бугарској 

(ПКБ) (Видин, Монтана, 

Софија, Перник и 

Ћустендил) 

Удружења и кластери у 

прекограничном региону 

(Бугарска асоцијација 

извозника текстила и 

одеће (БААТПЕ) 

Струковна организација 

за текстил и одећу" (Ботто) 

Текстилни кластер 

Нишавског округа (ТКНО) 

Кућа Кластера Ниш (ККН)) 

октобар 

2015 –   март 

2016 

 

- 

1.1.2. Увођење стандарда 

квалитета у предузећа која 

се баве производњом 

текстила и одеће 

Уведени ИСО стандарди у 

три предузећа у 

прекограничном региону 

Компанија за увођење 

стандарда 

Предузећа Т&О сектора у 

прекограничном региону 

март – 

август 2016 

 

- 
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ПРОГРАМ 1.2. УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

 

1.1.3. Унапређење 

пословања у индустрији 

текстила и одеће у складу са 

еколошким стандардима 

Унапређење пословања, 

смањење еколошких 

акцидената, увођење 

нових стандарда у 

пословању и производњи, 

итд. 

Предузећа Т&О 

сектора у 

прекограничном 

региону 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекогранином региону 

(БААТПЕ, Ботто, ТКНО и 

ККН) 

 

март – 

август 2016 

 

- 

 

Пројекти 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

 

Вредност 

пројекта 

1.2.1. Јачање капацитета 

произвођача текстила и одеће 

за комуникацију и сарадњу 

са иностраним тржиштем 

Припремљени и одржани 

семинари (страни 

језици, ЕУ процедуре и 

законодавство, опште 

управљање)– 4 

семинара у 

прекограничом региону 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничом 

региону (БААТПЕ, Ботто, 

ТКНО и ККН) 

 

Предузећа Т&О сектора у 

прекограничном региону, 

РПКС и ПКБ 

 

септембар –

децембар 

2016 

 

 

- 

1.2.2. Јачање капацитета 

произвођача текстила и одеће 

за припрему и спровођење 

донаторских пројеката 

Припремљени и одржани 

семинари за припрему 

пројеката -4 семинара у 

прекограничном региону 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону (БААТПЕ, Ботто, 

ТКНО и ККН) 

Регионалне развојне 

агенције, предузећа Т&О 

сектора у 

прекограничном региону, 

РПКС и ПКБ 

септембар –

децембар 

2016 

 

 

 

- 
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ПРОГРАМ 1.3. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОМОТИВНИХ И МАРКЕТИНШКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА КОЈА ПОСЛУЈУ У 

ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ 

1.2.3. Израда Студије о 

извозном потенцијалу 

индустрије текстила и одеће у 

прекограничном региону 

Израђена студија о  

извозном потенцијалу 

индустрије текстила и 

одеће у прекограничном 

региону 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону (БААТПЕ, Ботто, 

ТКНО и ККН) 

РПКС и ПКБ 

СИЕПА 

 

октобар –

децембар 

2016 

 

 

- 

1.2.4. Припрема базе 

података о иностраном 

тржишту и могућностима за 

извоз и сарадњу са 

иностраним партнерима 

Припремљена база 

података 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону (БААТПЕ, Ботто, 

ТКНО и ККН) 

РПКС и ПКБ,  Агенција за 

страна улагања и 

промоцију извоза 

Републике Србије 

СИЕПА 

јануар – 

март 2017 

 

- 

1.2.5. Подршка предузећима у 

процесу брендирања 

производа 

Припремљени и одржани 

семинари; 

Техничка и финансијска 

подршке; 

Брендирана производња 

2 извозна предузећа у  

прекограничном региону 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону (БААТПЕ, Ботто, 

ТКНО и ККН) 

СИЕПА и 

Агенција за промоцију 

малих и средњих 

предузећа Бугарске 

(БСМЕПА) 

фебруар – 

новембар 

2017 

 

- 

 

Пројекти 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

 

Вредност 

пројекта 

1.3.1. Припрема заједничког 

сајамског календара за 

наступе у иностранству. 

Припремљен заједнички 

сајамски календар 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону 

СИЕПА 

БСМЕПА 

РРА "ЈУГ" 

РАРИС, РРА 

јануар – 

фебруар 

2017 

 

- 
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1.3.2. Припрема и 

заједничко учешће на 

сајмовима у иностранству, 

као што су изложбе 

текстила и одеће у Минхену, 

Дизелдорфу, Паризу, 

Милану, Лондону, итд.) 

Заједничко учешће на 

сајмовима и разговори 

са могућим партнерима 

Предузећа Т&О 

сектора у 

прекограничном 

региону 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном региону 

(БААТПЕ, Ботто, ТКНО и 

ККН); 

СИЕПА, 

БСМЕПА 

март 2017 - 

март 2020 

 

- 

1.3.3. Припрема и 

дистрибуција заједничких 

брошура, каталога и 

публикација које 

промовишу предузећа из 

прекограничном региона на 

иностраним и домаћим 

тржиштима; 

Припремљене и 

дистрибуиране брошуре 

и каталози 

Локалне самоуправе, 

регионалне развојне 

агенције, постојећи 

кластери 

Предузећа Т&О сектора у 

прекограничном региону 

март 2017 - 

март 2020 

 

- 
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ПРОГРАМ 1.4.  УВОЂЕЊЕ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈА 

  

 

Пројекти 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

 

Вредност 

пројекта 

1.4.1. Промовисање и 

увођење савременог 

дизајна у индустрију 

текстила и одеће у 

прекограничном региону, у 

складу са светским 

трендовима 

Припремљени и одржани 

семинари у 

прекограничном региону 

за извозна предузећа, 

ангажовани дизајнери 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону (БААТПЕ, Ботто, 

ТКНО и ККН) 

Предузећа Т&О сектора у 

прекограничном региону; 

СИЕПА; 

БСМЕПА; 

март – август 

2018 и 

март – август 

2019 

 

 

- 

1.4.2.  Увођење нових 

технологија и унапређење 

производних процеса у 

складу са потребама 

међународног тржишта 

Припремљени пројекти, 

Обезбеђена средства 

(донаторска, кредити, 

подстицаји) 

Предузећа Т&О 

сектора у 

прекограничном 

региону; 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном региону 

(БААТПЕ, Ботто, ТКНО и 

ККН); СИЕПА; 

БСМЕПА 

фебруар – 

децембар 

2018, 2019, 

2020 

 

- 

1.4.3. Подршка 

иновативности путем 

подстицаја, конкурса и 

такмичења 

Припремљена конкурса 

документација; 

Обезбеђена средства; 

Спроведен конкурс и 

одабрана предузећа 

СИЕПА 

БСМЕПА 

Предузећа Т&О сектора у 

прекограничном региону; 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном региону 

(БААТПЕ, Ботто, ТКНО и 

ККН) 

фебруар – 

децембар 

2018, 2019, 

2020 

 

- 
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ЦИЉ 2. РЕГИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ, УМРЕЖАВАЊЕ И САРАДЊА СВИХ АКТЕРА У ИНДУСТРИЈИ ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ У 

ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ СРБИЈА-БУГАРСКА РАДИ ЗАЈЕДНИЧКОГ НАСТУПА НА ТРЖИШТУ 

ПРОГРАМ 2.1. ПОДРШКА УДРУЖИВАЊУ И УМРЕЖАВАЊУ ПРОИЗВОЂАЧА ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ ИЗ ПРЕКОГРАНИЧНОГ 

РЕГИОНА 

 

 

Пројекти 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

 

Вредност 

пројекта 

2.1.1 Подстицање сарадње 

између кластера у области 

индустрије текстила и одеће 

у Србији и Бугарској 

Заједнички пројекти; 

Заједнички наступи на 

домаћим и иностраним 

сајмовима; 

 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону (БААТПЕ, Ботто, 

ТКНО и ККН) 

СИЕПА 

БСМЕПА 

Предузећа Т&О сектора у 

прекограничном региону; 

јануар – 

децембар 

2018, 2019 и 

2020 

 

- 

2.1.2 Оснивање заједничког 

кластера произвођача 

текстила и одеће из 

прекограничног региона  

Србија - Бугарска 

Основан заједнички  

кластер произвођача 

текстила и одеће из 

прекограничног региона 

Извозна предузећа из 

прекограничног 

региона 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном региону 

(БААТПЕ, Ботто, ТКНО и 

ККН) 

мај 2016  

- 

2.1.3 Оснивање пословног 

удружења  произвођача 

текстила и одеће из 

прекограничног региона 

Србија - Бугарска 

Основано  пословног 

удружења  произвођача 

текстила и одеће из 

прекограничног региона 

Извозна предузећа из 

прекограничног 

региона 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном региону 

(БААТПЕ, Ботто, ТКНО и 

ККН) 

мај 2016  

- 
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ПРОГРАМ 2.2. УМРЕЖАВАЊЕ И САРАДЊА БИТНИХ АКТЕРА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ СРБИЈА – БУГАРСКА 

 

Пројекти 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

 

Вредност 

пројекта 

2.2.1. Израда Портала 

(електрoнске платформе), 

која омогућава повезивање 

свих актера и размену 

информација у оквиру 

индустрије текстила и одеће 

Израђен портал 

(електронска 

платформа) 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону (БААТПЕ, Ботто, 

ТКНО и ККН) 

РПКС и ПКБ 

 

март – јул 

2016 

 

- 

2.2.2. Обезбеђивање услова 

за одрживост електронске 

платформе 

Припремљен пројекат и 

обезбеђена средства 

(држава и донатори) 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону (БААТПЕ, Ботто, 

ТКНО и ККН) 

Предузећа Т&О сектора у 

прекограничном региону; 

април – 

октобар 2016 

 

- 

2.2.3. Израда свеобухватне 

базе података о индустрији 

Т&О у прекограничном 

региону Србија - Бугарска 

Израђена база 

података 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону (БААТПЕ, Ботто, 

ТКНО и ККН) 

РПКС и ПКБ 

 

новембар – 

децембар 

2015 

 

- 

2.2.4. Обезбеђивање услова 

за повезивање произвођача 

примарне производње са 

произвођачима текстила и 

одеће 

Израђена база 

података; 

Организовани Б2Б 

састанци у Србији и 

Бугарској 

 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону (БААТПЕ, Ботто, 

ТКНО и ККН) 

РПКС и ПКБ 

 

фебруар – 

децембар 

2016 

 

- 
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2.3.5. Обезбеђивање услова 

за повезивање произвођача 

текстила и одеће са 

креативном индустријом и 

индустријом моде 

Израђена база 

података; 

Организовани Б2Б 

састанци у Србији и 

Бугарској 

 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону (БААТПЕ, Ботто, 

ТКНО и ККН) 

РПКС и ПКБ 

 

фебруар – 

децембар 

2016 

 

- 

2.3.6. Успостављање 

сарадње између предузећа 

са техничким и 

технолошким факултетима 

Успостављена сарадња 

између образовних 

институција и привреде 

Предузећа Т&О 

сектора у 

прекограничном 

региону 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном региону 

(БААТПЕ, Ботто, ТКНО и 

ККН) 

РПКС и ПКБ 

 

јануар – 

децембар 

2019 

 

- 

2.3.7. Успостављање 

механизама за 

остваривање сарадње са 

државним институцијама и 

донаторима у циљу 

прибављања техничке и 

финансијске подршке, 

мера подстицаја и 

субвенција за 

модернизацију постојећих 

производних капацитета 

Организовани 

заједнички састанци;  

Организовани 

семинари и обуке; 

Успостављена сарадња 

и обезбеђена техничка и 

финансијска подршка 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону (БААТПЕ, Ботто, 

ТКНО и ККН) 

 

РПКС и ПКБ 

СИЕПА 

БСМЕПА 

 

јануар – 

децембар 

2016, 2017, 

2018, 2019 и 

2020 

 

- 
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ЦИЉ 3.  УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ИНДУСТРИЈИ ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ СРБИЈА – 

БУГАРСКА 

ПРОГРАМ 3.1. АНАЛИЗА ПОТРЕБА ЗА РАДНОМ СНАГОМ У ИНДУСТРИЈИ ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ 

РЕГИОНУ СРБИЈА – БУГАРСКА 

 

  

 

Пројекти 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

 

Вредност 

пројекта 

3.1.1. Мапирање постојеће 

радне снаге и анализа 

потреба за новом радном 

снагом у индустрији 

текстила и одеће у 

прекограничном региону 

Србија - Бугарска 

Извршена анализа; 

Припремљена база 

података 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону (БААТПЕ, Ботто, 

ТКНО и ККН) 

 

Национална служба за 

запошљавање у Србији и 

Бугарској  

април – 

новембар 

2016 

 

- 

3.1.2. Израда студије о 

потребама за изменом 

образовних програма у 

складу са резултатима 

анализе 

Израђена студија; 

Презентација студије 

свим битним актерима 

у прекограничном 

региону 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону (БААТПЕ, Ботто, 

ТКНО и ККН) 

 

Образовне институције 

(Средње школе, Више 

школе и Факултети); 

Предузећа Т&О сектора у 

прекограничном региону 

фебруар – 

јун 2017 

 

- 
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ПРОГРАМ 3.2. ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ИНДУСТРИЈИ ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ 

РЕГИОНУ СРБИЈА - БУГАРСКА 

 

Пројекти 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

 

Вредност 

пројекта 

3.2.1. Увођење нових смерова 

у средње и више школе у 

прекограничном региону у 

циљу усклађивања са 

потребама тржишта и 

подизања конкурентности 

региона 

Уведен по један 

образовни смер у 

средње и више школе у 

прекограничном 

региону 

Средње школе у 

прекограничном 

региону 

Постојећа и нова 

удружења и кластери у 

прекограничном региону 

(БААТПЕ, Ботто, ТКНО и 

ККН) 

Министарство просвете у 

Србији и Бугарској 

септембар 

2017 

 

- 

3.2.2.  Унапређење практичне 

наставе у средњим стручним 

школама 

Припремљени предлози 

пројеката; 

Обезбеђене машине и 

средства за рад са 

децом; 

Редовна практична 

настава у постојећим 

Т&О предузећима ; 

Унапређена практична 

настава 

Средње школе у 

прекограничном 

региону; 

Предузећа Т&О 

сектора у 

прекограничном 

региону 

Постојећа и нова  

удружења и кластери у 

прекограничном региону 

(БААТПЕ, Ботто, ТКНО и 

ККН) 

 

март  - 

септембар 

2017 

 

- 

3.2.3. Организација и 

спровођење стручне размене 

између школа у Србији и 

Бугарској у прекограничном 

региону 

Припремљен план и 

програм размене 

Редовна размена 

између школа 

(професори и ђаци) 

Средње школе у 

прекограничном 

региону 

 

РПКС и ПКБ 

 

јануар – 

децембар 

2016, 2017, 

2018, 2019 и 

2020 

 

- 
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3.2.4. Организација 

прекограничних сајмова 

запошљавања у Србији и 

Бугарској 

Припремљен сајамски 

календар; Организовани 

прекогранични сајмови 

Постојећа и нова 

удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону (БААТПЕ, 

Ботто, ТКНО и ККН) 

Национална служба за 

запошљавање у Србији и 

Бугарској; Предузећа Т&О 

сектора у 

прекограничном региону 

Од 

септембра 

2016. 

континуирано 

 

- 

3.2.5. Организација и 

спровођење стручних 

програма преквалификације 

и/или доквалификације у 

прекограничном региону 

Припремљен план и 

програм; Организована 

и спроведена стручна  

преквалификација / 

доквалификација 

Постојећа и нова 

удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону (БААТПЕ, 

Ботто, ТКНО и ККН) 

Национална служба за 

запошљавање у Србији и 

Бугарској 

Од 

септембра 

2016. 

континуирано 

 

- 

3.2.6.  Обезбеђивање 

стипендија за најбоље 

студенте на техничким и 

технолошким факултетима од 

стране компанија у 

прекограничном региону 

Србија - Бугарска 

Припремљени 

критеријуми за избор 

студената; Обезбеђене 

стипендије за студенте 

Предузећа Т&О 

сектора у 

прекограничном 

региону 

Технички и технолошки 

факултети 

 

Од 

септембра 

2016. 

континуирано 

 

- 

3.2.7. Стварање услова за 

пренос знања и искустава 

између два региона путем 

међусобних обука, стручних 

тренинга, размене радника и 

сл. 

Припремљени 

курикулуми за обуке, 

тренинге, итд.; Редовни 

састанци, обуке и 

тренинзи 

Постојећа и нова 

удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону (БААТПЕ, 

Ботто, ТКНО и ККН) 

РПКС и ПКБ 

 

Од јануара 

2017 

континуирано 

 

- 

3.2.8. Увођење e-learning 

платформе у оквиру 

заједничког Портала у 

индустрији текстила и одеће 

Функционална  e-

learning платформа 

Постојећа и нова 

удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону (БААТПЕ, 

Ботто, ТКНО и ККН) 

Образовне институције 

(Средње школе, Више 

школе и Факултети);  

Предузећа Т&О сектора у 

прекограничном региону 

Од јануара 

2017 

континуирано 

 

- 
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ЦИЉ 4.  РАЗВОЈ ЛАНЦА ВРЕДНОСТИ У ИНДУСТРИЈИ ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ СРБИЈА – 

БУГАРСКА 

ПРОГРАМ 4.1. АНАЛИЗА ЛАНЦА ВРЕДНОСТИ У ИНДУСТРИЈИ ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ СРБИЈА -БУГАРСКА 

3.2.9. Обезбеђивање услова за 

увођење менторинг програма 

за чланове постојећих 

кластера, удружења, 

асоцијација и задруга из 

индустрије текстила и одеће 

Припрема плана 

мониторинга Б2Б 

састанци; 

Припрема и 

спровођење тренинга и 

обука 

Постојећа и нова 

удружења и 

кластери у 

прекограничном 

региону 

Бугарска асоцијација 

извозника текстила и 

одеће (БААТПЕ) 

Кластер модне и одевне 

индустрије (FACTS) 

Од јануара 

2017 

континуирано 

 

- 

 

Пројекти 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

 

Вредност 

пројекта 

4.1.1 Формирање Тима за 

анализу ланца вредности у 

индустрији текстила и одеће 

у прекограничном региону 

Србија - Бугарска 

Успостављен Тим; 

 

РПКС и ПКБ Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном региону 

(БААТПЕ, Ботто, ТКНО и 

ККН) 

 

 

октобар 2015 

 

- 

4.1.2 Обезбеђивање 

донаторске подршке за 

спровођење анализе ланца 

вредности 

Успостављена сарадња 

и обезбеђена техничка и 

финансијска подршка 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном 

Предузећа Т&О сектора у 

прекограничном региону 

новембар – 

децембар 

2015 

 

- 
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региону (БААТПЕ, Ботто, 

ТКНО и ККН) 

4.1.3 Мапирање битних 

актера у индустрији 

текстила и одеће у 

прекограничном региону 

Мапирани сви битни 

актери на регионалном 

и локалном нивоу у 

прекограничној области 

Тим за анализу ланца 

вредности 

Чланови ланца 

вредности, 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном региону 

(БААТПЕ, Ботто, ТКНО и 

ККН) 

јануар – март        

2016 

 

- 

4.1.4 Анализа утицаја на 

развој ланца вредности, 

институционалног и 

законодавног оквира који се 

односи на развој индустрије 

текстила и одеће у 

прекограничном региону 

Извршена анализа 

утицаја на развој ланца 

вредности 

Тим за анализу ланца 

вредности 

Чланови ланца 

вредности; 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном региону 

(БААТПЕ, Ботто, ТКНО и 

ККН) 

април – јул 

2016 

 

- 

4.1.5 Утврђивање 

недостатака на тржишту и 

сегмената који недостају у 

ланцу вредности 

Извршена анализа и 

утврђени недостаци на 

тржишту 

Тим за анализу ланца 

вредности 

Чланови ланца 

вредности; 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном региону 

(БААТПЕ, Ботто, ТКНО и 

ККН) 

април – јул 

2016 

 

- 

4.1.6 Анализа трошкова у 

ланцу вредности, трендова,  

конкурентности, 

потенцијалних тржишта, 

процена тржишног 

потенцијала и дефинисање 

Извршена анализа 

трошкова, трендова и 

конкурентности 

Тим за анализу ланца 

вредности 

Чланови ланца 

вредности; 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном региону 

(БААТПЕ, Ботто, ТКНО и 

ККН) 

aприл – јул 

2016 

 

- 
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ПРОГРАМ 4.2  УСПОСТАВЉАЊЕ ЛАНЦА ВРЕДНОСТИ И ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА У ЛАНЦУ ВРЕДНОСТИ 

могућих уских грла у ланцу 

вредности 

4.1.7 Утврђивање области у 

којима је потребна 

интервенција и припрема 

Акционог плана за 

успостављање ланца 

вредности 

Припремљен Акциони 

план, дефинисани 

циљеви и припремљен 

план и програм 

Тим за анализу ланца 

вредности 

Чланови ланца 

вредности; 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном региону 

(БААТПЕ, Ботто, ТКНО и 

ККН) 

фебруар – 

јун 2016 

 

- 

 

Пројекти 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац 

активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

 

Вредност 

пројекта 

4.2.1 Успостављање механизама за 

обуку учесника  у ланцу вредности 

Припремљена и 

спроведена  обука 

РПКС и ПКБ Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном региону 

септембар – 

новембар 

2016 

 

- 

4.2.2 Предлог програма мера и 

подстицаја за развој сегмената 

који недостају у ланцу вредности 

(на пример, производња сировина, 

креативна индустрија, модна 

индустрија, управљање текстилним 

отпадом и рециклажа) 

Припремљен предлог 

програма мера и 

подстицаја 

Тим за анализу 

ланца 

вредности 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном региону 

(БААТПЕ, Ботто, ТКНО и 

ККН) 

РПКС и ПКБ 

октобар – 

децембар 

2016 

 

- 
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4.2.3 Повезивање и успостављање 

сарадње између учесника у ланцу 

вредности 

Нови извозни послови; 

Нова тржишта и нови 

купци 

Чланови ланца 

вредности 

Постојећа удружења и 

кластери у 

прекограничном региону 

(БААТПЕ, Ботто, ТКНО и 

ККН) 

октобар  

2016- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- 
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http://www.ekapija.com/website/sr/company/photoArticle.php?id=612738&path=dzemperi_180311.jpg
http://www.poslodavci.rs/vesti/u-tekstilnoj-industriji-nikad-gore?id=269
http://alfa.tf.ni.ac.rs/casopis/zbornik20/30.pdf
https://casopistekstilnaindustrija.wordpress.com/
http://portal.synthesis.singidunum.ac.rs/Media/files/2015/297-302.pdf
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18. nternational Labour Organization, 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/publication/wcms_

300463.pdf  

19. Универзитет Сингидунум, http://portal.synthesis.singidunum.ac.rs/Media/files/2015/297-302.pdf  

20. Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад, http://www.vps.ns.ac.rs/SB/2011/8.6.pdf  

21. Национално тржиште роба и услуга Србије, http://trzistesrbije.com/preduzeca.php  

22. Пословни портал екапија, http://www.ekapija.com/  

23. Моја компанија – Тражилица компанија у Србији, http://www.mojakompanija.com/  

24. Serbia Companies, http://serbiacompanies.com/  

25. Претраживач компанија – Бисноде, http://search.bisnode.rs/ 

26. Предузећа у Србији – Текстил, http://tekstil.preduzeca.rs/ 

27. Претраживач фирми – ЕУПР, http://www.eupr.rs/ 

28. Привредни именик Србије, http://privredni-

imenik.com/pretraga.php?kategorija=30&delatnost=0&mesto=715689  

29. Регионална привредна комора – Ниш, http://www.rpknis.rs/index.php/sr/    

30. Претрага фирми – Екапија, 

http://www.ekapija.com/website/sr/search.php?terId=2&ft=0&st=c&keywords=proizvodnja%20ode

%C4%87e&pg=6  

31. Привредна комора Србије, http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=16&p=2&  

32. Euratex – The European apparel and textile confederation, http://euratex.eu/about-euratex/who-

we-are/ 

33. European Skills Council – Textile Clothing Leather Footwear, http://europeanskillscouncil.t-c-l.eu/ 

34. Агенција за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије (SIEPA) - www.siepa.gov.rs 

35. Агенција за осигурање и финансирање извоза (AOFI) - www.aofi.rs 

36. Регионална развојна агенција "ЈУГ" - www.rra-jug.rs 

37. Регионална Агенција за Развој Источне Србије (РАРИС) - www.raris.org 

38. Регионални Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа - www.centarzarazvoj.org  

39. Управа царине Републике Србије – www.upravacarina.rs  

40. Регионална привредна комора Зајечар - www.rpk-zajecar.co.rs 

41. Регионална привредна комора Лесковац - www.rpkle.rs 

42. Коридори Србије – www.koridorisrbije.rs 

43. Кућа Кластера Ниш - www.clusterhouse.rs  

44. Бугарска асоцијација извозника текстила и одеће (БААТПЕ) - www.bgtextiles.org  

45. Струковна организација за текстил и одећу" (Ботто) - www.botoyb.org  

46. Привредна комора Бугарске - www.bcci.bg  

47. Агенција за промоцију малих и средњих предузећа Бугарске (БСМЕПА) – 

www.export.government.bg 

48. Бугарска Агенција за Инвестиције - www.investbg.government.bg  

49. Управа царине Републике Бугарске - www.customs.bg  

50. Bulgarian textile, clothing and fashion industry - present, future and opportunities - 

http://beauty.bgfashion.net/article/4508/42/bulgarian-textile-apparel-industry-present-future-and-

opportunities  

51. Светска Трговинска Организација (СТО) – www.wto.org 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/publication/wcms_300463.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/publication/wcms_300463.pdf
http://portal.synthesis.singidunum.ac.rs/Media/files/2015/297-302.pdf
http://www.vps.ns.ac.rs/SB/2011/8.6.pdf
http://trzistesrbije.com/preduzeca.php
http://www.ekapija.com/
http://www.mojakompanija.com/
http://serbiacompanies.com/
http://search.bisnode.rs/
http://tekstil.preduzeca.rs/
http://www.eupr.rs/
http://privredni-imenik.com/pretraga.php?kategorija=30&delatnost=0&mesto=715689
http://privredni-imenik.com/pretraga.php?kategorija=30&delatnost=0&mesto=715689
http://www.rpknis.rs/index.php/sr/
http://www.ekapija.com/website/sr/search.php?terId=2&ft=0&st=c&keywords=proizvodnja%20ode%C4%87e&pg=6
http://www.ekapija.com/website/sr/search.php?terId=2&ft=0&st=c&keywords=proizvodnja%20ode%C4%87e&pg=6
http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=16&p=2&
http://euratex.eu/about-euratex/who-we-are/
http://euratex.eu/about-euratex/who-we-are/
http://europeanskillscouncil.t-c-l.eu/
http://www.siepa.gov.rs/
http://www.aofi.rs/
http://www.rra-jug.rs/
http://www.raris.org/
http://www.centarzarazvoj.org/
http://www.upravacarina.rs/
http://www.rpk-zajecar.co.rs/
http://www.rpkle.rs/
http://www.koridorisrbije.rs/
http://www.clusterhouse.rs/
http://www.bgtextiles.org/
http://www.botoyb.org/
http://www.bcci.bg/
http://www.export.government.bg/
http://www.investbg.government.bg/
http://www.customs.bg/
http://beauty.bgfashion.net/article/4508/42/bulgarian-textile-apparel-industry-present-future-and-opportunities
http://beauty.bgfashion.net/article/4508/42/bulgarian-textile-apparel-industry-present-future-and-opportunities
http://www.wto.org/
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Ова публикација је израђена уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм 

прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007CB16IPO006. 

Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Град Лесковац, и ни на који 

начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма. 


