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Листа скраћеница 
 

ЕУ Европска унија 

ИПА Pre-accession structural instrument - Инструмент за 

претприступну помоћ 

Т&О Текстил и одећа 

РС Република Србија 

СФРЈ Савезна Федеративна Република Југославија 

ММСП Микро, мала и средња предузећа 

АПР Агенција за привредне регистре  

СТО Светска трговинска организација  

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  

EURAT

EX 

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  

ПКС Привредна комора Србије 

ISO International Organization for Standardization – Међународна 

организација за стандардизацију 

ЛЕР Локални економски развој 

БДП Бруто друштвени производ 

РАРИС Регионална агенција за развој источне Србије 

ВЕЕДА Регионална агенција за економски развој и предузетништво 

Пчињског округа 
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Увод: Циљеви пројекта 
 

 

 

Овај документ је припремљен у складу са захтевима пројекта: 

„Заједно на европско тржиште – заједничке могућности за предузећа у 

индустрији текстила и одеће из прекограничног региона“ 

Пројекат 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. 
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Основни циљ пројекта 
  

Основни циљ Пројекта је да кроз темељна истраживања и анализу тренутног стања 

текстилне и одевне индустрије, као и тржишта ЕУ и радне снаге, створи могућности 

за размену најбољих пракси, регионално планирање и сарадњу предузећа из 

сектора Т&О која послују у пограничном региону, у циљу  отварања нових тржишта 

и могућности широм Европске уније.  

 

 

Основне активности пројекта 
 

Основне активности пројекта су: 

 Истраживање, анализа и процена производних потенцијала (укључујући 

процену асортимана и капацитета), тржишта и анализу запослености у 

компанијама које послују у индустрији текстила и одеће у пограничном 

региону; 

 

 Размена знања, искустава и примера добре праксе између битних 

актера из  индустрије Т&О - произвођача, трговаца, установа и 

индустријских удружења из прекограничне области поводом нових 

тржишних могућности и захтева европских стандарда у производњи 

технологија и услуга; 

 

 Развој нових ефикасних механизама за размену пословних информација 

од значаја за индустрије у прекограничним областима; 

 

 Стварање додате вредности у производњи текстила и одеће у региону 

поспешивањем прекограничне сарадње.  
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Очекивани резултати пројекта 
 

Индикативни задатак у оквиру пројекта обухвата два дела. Први део се односи 

на детаљну анализу пограничног региона Србије и израду Студије о стању 

текстилне и одевне индустрије у пограничном региону, док се други односи на 

израду Стратегије извоза текстилне и индустрије одеће у пограничном региону. 

1. Студија о стању текстилне и одевне индустрије у пограничном региону 

Србије  

Студија укључује анализу асортимана и производних капацитета предузетника, 

малих, средњих и великих предузећа која послују у шест (6) посматраних округа 

- Борски, Зајечарски, Нишавски, Пиротски, Јабланички и Пчињски.  

Студија се заснива на квантитативној обради и квалитативној анализи података. 

Квантитативна анализа подразумева обраду и анализу података добијених 

путем упитника у електронској форми, телефонских интервјуа и састанака са 

предузетницима и представницима МСП о тренутном стању на тржишту, 

производним капацитетима, проблемима у пословању, извозним 

капацитетима,  будућим пословним плановима као и  мишљењу о могућности 

за  сарадњи са предузећима из Републике Бугарске.   

Истраживањем је обухваћено 100 представника пословног сектора (62 микро, 

35 малих, 2 средња и 1 велико предузеће). 

Квалитативна анализа обухвата два нивоа:  анализу путем интернета (desk 

research)  постојећих докумената, пројектних извештаја, стратегија и осталих 

доступних материјала из области текстилне и одевне индустрије, као и теренско 

прикупљање података путем директних интервјуа са представницима 

релевантних актера у посматраном региону - удружења, асоцијација, 

произвођача и институција. Квалитативна анализа укључује мишљења 6 

стручњака из области Т&О са којима су обављени директни разговори.  

Студија се заснива на обрађеним резултатима истраживања и има за циљ да 

пружи компаративни преглед посматраних подручја, као и могућности за 
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унапређење пословања и развој трговине у 6 пограничних региона, како на 

српском тако и на страним тржиштима.  

 

2. Стратегија извоза текстилне и индустрије одеће у пограничном региону 

Стратегија извоза има за циљ унапређење извоза у оквиру индустрије текстила 

и одеће у прекограничном региону. Резултат је анализе стања 200 предузећа из 

прекограничног региона и мишљена 15 експерата у области Т&О из Републике 

Србије и Бугарске. 

Стратегија извоза обухвата два дела: квалитативни и квантитативни.  

Квантитативни део стратегије обухвата кључне приказе стања текстилне 

индустрије и индустрије одеће у Републици Србији и Бугарској са освртом на 

извозни карактер ове две земље у области Т&О и кључне резултате анализе 200 

предузећа из прекограничне регије који су детаљно наведени у Студији. 

Квалитативна део резултат је истраживања  законске регулативе у области 

извоза, стратешког оквира, мера подстицаја и извозне политике држава Србије 

и Бугарске. Овај део обухвата основне карактеристике региона, текстилне 

индустрије и индустрије одеће, анализу основних снага, слабости, недостатка и 

претњи, кључне актере и мишљења стручњака из Републике Србије и Бугарске.  

У оквиру квалитативног дела, дефинисани су мисија, визија, циљеви и правци 

развоја као и начини за њихово остваривање.  
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Методолошки оквир 
Методолошки оквир истраживања  дизајниран је са циљем да обезбеди све 

потребне информације. 

Врста анализе: 

I       Квантитативна анализа 
 
II       Квалитативна анализа 
 

Методи анализе: 

 
1.     интернет истраживање (Desk research) 

 анализа постојеће документације и доступне 
литературе из сектора Т&О; 

 мапирање привредних субјеката 
2.     Прикупљање одговора путем: 

 Упитника у електронској форми и 

 Интервјуа (телефонски / директни) 
 

Циљна група испитаника: 

 
I   Представници микро, малих, средњих и великих 
предузећа, који послују у сектору текстила и одеће у 
пограничном региону Републике Србије у 
обухваћеним окрузима: Борски, Зајечарски, 
Нишавски, Пиротски, Јабланички и Пчињски; 
 
II Представници удружења, релевантних институција, 
регионалних развојних агенција, произвођачи, 
трговци. 
 

Величина узорка: 

 
I 100 анкетираних привредних субјеката 
 
II 6 стручњака из области Т&О индустрије 
 

Временски оквир 
појединачног 
испитивања: 

 

 Попуњавање упитника у ел.форми    -  до 20 минута 

 Телефонски интервјуи                           -  до 15 минута 

 Директни интервјуи                                -  до 45 минута 
 

 
Период имплементације: 

 
јун - јул 2015. године 
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Узорак, дизајн и избор испитаника 
 

Услед непостојања јединствене, целовите и ажуриране базе о статистичким 

подацима и другим релевантним информацијама о ММСП која послују у сектору 

Т&О у пограничном региону, први корак је био креирање базе података са 

контактима. Информације су прикупљане највећим делом електронским путем, 

коришћењем различитих интернет извора: Агенција за привредне регистре- 

АПР (http://www.apr.gov.rs), TEX-WEB (http://www.tex-web.eu), Привредни 

именик Србије (http://www.privredni-imenik.com), Bisnode 

(http://www.bisnode.rs/), Kompanije.net (http://www.kompanije.net) и др.  

Наредни корак је био преглед интернет страница, извештаја, студија, донетих 

стратешких докумената, докуменaта локалних самоуправа, а затим и 

успостављање контаката са општинским канцеларијама за локани економски 

развој у пограничном региону и консултација у погледу таргетираних предузећа. 

Након прве анализе укупна база података од мапираних 161 ММСП из области 

текстила и одеће се сузила на испитани узорак од 100, услед појединих 

пописаних предузећа која су угашена, у поступку стечаја, приватизације и 

реструктурирања, као и услед незаинтересованости и одбојности да учествују у 

даљем разговору. 

 

Процентуални преглед учешћа испитаника по окрузима 
 

  

Борски
4% Зајечарски

8%

Нишавски
30%

Пиротски
14%

Пчињски
16%

Јабланички
28%

http://www.apr.gov.rs/
http://www.tex-web.eu/
http://www.bisnode.rs/
http://www.kompanije.net/
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Процентуални преглед учешћа испитаника по 

општинама 
 

 

Општина % 

Алексинац 5 

Бабушница 5 

Бор 2 

Босилеград 2 

Бујановац 1 

Димитровград 1 

Књажевац 5 

Лесковац 25 

Неготин 2 

Ниш 23 

Пирот 9 

Прешево 1 

Сокобања 1 

Сврљиг 2 

Владичин Хан 3 

Власотинце 3 

Врање 8 

Зајечар 2 
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Истраживачки приступ 
 

 

За развој ове Студије припремљен је упитник у електронском облику,  

(https://www.esurveycreator.com/s/3ef2a1d), који је коришћен приликом 

анкетирања испитаника и квантитативне обраде података. 

Квантитативни део је обухватао обраду и анализу података добијених путем 

упитника, телефонских интервјуа и састанака са предузетницима и 

представницима МСП.  

Квалитативна анализа подразумева сумиране закључке квантитативног дела 

заједно са мишљењима стручњака из области Т&О са којима су обављени 

директни интервјуи. У изради Студије коришћени су сви релевантни извори, 

материјали и докумената доступна на интернету.  

Обим истраживања наводи главне трендове и проблематичне области у сектору 

Т&О у пограничном подручју Србије. 

 

Анализа Т&О сектора у пограничном региону заснована је на: 

 обради и анализи свих релевантних докумената и материјала из области 

текстилне и одевне индустрије у Републици Србији; 

 директним контактима и размени мишљења са 100 представника 

микро, малих, средњих и великих предузећа из сектора Т&О из 

пограничног региона; 

 уважавању мишљења и искустава интервјуисаних стручњака из сектора 

Т&О.  

https://www.esurveycreator.com/s/3ef2a1d
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Текстилна индустрија 
 

Текстилна индустрија је грана индустрије која се бави прерадом влакнастих 

сировина и израдом тканина, плетених производа и предива. 

Ослања се на пољопривредну производњу из које црпи потребне сировине: 

вуна, лан, памук, свила, јута и др. Ово је једна од најстаријих индустријских 

грана. 

Крајњи продукт текстилне производње су одећа и разне врсте тканина. 

Текстилна индустрија обухвата производњу тканина од сировина које могу 

бити биљног и животињског порекла, али и од вештачких влакана. Неретко се 

под овим појмом подразумева и индустрија одеће. 

Текстилна индустрија је веома значајна индустријска област јер производи 
одећу за седам милијарди људи и текстилне материјале за техничке намене. 

Припада традиционалним гранама прерађивачке индустрије и запошљава 
велики број јефтине и квалификоване, углавном женске, радне снаге. Технички 

и технолошки је врло захтевна. 
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СЕКТОР Т&О у свету и ЕУ 
 

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 профит, без потребе за претераним структурним 

променама у сопственим текстилним индустријама и без нарушавања 

сопственог социјалног мира. 

Сектор Т&О највећим делом концентрисан је на тржиштима индустријских 

земаља Европске уније и Сједињених Америчких Држава. Ова два тржишта 

чине 52% светских увоза текстилних производа и 71% светских увоза одевних 
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производа. Концентрација на ова два тржишта је резултат је слободног кретања 

робе и других нецаринских баријера у трговини међу земљама у развоју.  

Процењује се да ова индустријска грана запошљава од 20-40% радно-активног 

становништва у свету.  

Промет текстила и одеће на светском тржишту 2013. године износио је  781 

милијарду долара, што чини 4,6%  промета свих роба који се процењује да 

износи 17 билиона долара.  

Данас је трговина у посматраном сектору између чланица Светске трговинске 

организације (СТО) регулисана Споразумом о текстилу и одећи, који је ступио 

на снагу 1. јануара 1995. године. Овим међународним инструментом 

предвиђена је постепена либерализација трговине производима текстилне 

индустрије и елиминисан је систем увозних царинских квота који је доминирао 

у трговини текстилом и одећом од раних 1960-тих година, а тиме се знатно 

унапредио развој текстилне индустрије у светским размерама. Најважнији 

показатељи развоја једне земље су: извоз, запошљавање и додата вредност.    

Кина представља највећег 

извозника одеће (39% ) и 

текстила са 35%  

док је највећи увозник САД са 

учешћем од 17%  у структури 
укупног увоза. 
 
Сектор Т&О чини преко 90% 
извоза појединих земаља као 

што су:  Бангладеш, Лаос, 
Пакистана, Шри Ланка. 
 
Т&О индустрија запошљава 

преко 50% становништва у 

земљама као што су Тунис, 
Мароко и Турска, што указује  
на велики степен зависности 

Током 2014. године, Америка је остварила 
извоз од 24,4 милијарди долара у текстилу 
и одећи и увоз од 107.5 милијарде долара. 
 
Око 40% одеће која се продаје у САД-у 
увезено је из Кине.   
  
Последњих година, због растућих 
трошкова производње, Кина је започела 
увоз готових текстилних и одевних 
производа из других земаља, попут 
Бангладеша и Шри Ланке. 
 
Релативно ниски трошкови производње 
текстила и одевних производа, као и 
јефтина радна снага у земљама блиског 
истока као што су: Индија, Пакистан, 
Турска, Бангладеш и Камбоџа 
проузроковали су премештање 
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привреде ових земаља од 
сектора Т&О. 
 

2013. године 1,6 % светског 
извоза текстила припало је 

Вијетнаму. 
 

У Турској, текстилни и одевни 

сектор  чини више од 10% бруто 
друштвеног производа сваке 
године. 

производње, па су тако у поменутим 
земљама забележиле веће учешће и 
привредни раст у овој области.  
 
Премештање производње у поменуте 
земље имало је велики утицај на смањење 
сиромаштва у овим земљама, као и на 
економски развој, кроз пружање 
алтернативе за раднике који су слабо 
плаћени на пољопривредним и услужним 
пословима, а посебно за жене и мање 
квалификовану радну снагу.   

 

Индустрија текстила и одеће у ЕУ 
 

Са годишњом потрошњом домаћинстава од око 500 

милијарди евра, ЕУ-281 представља највеће тржиште 

текстилних и одевних производа. 

Овај сектор чини укупно 173.000 компанија и запошљава 

1.6 милиона људи. У 2014. години индустрија текстила и 

одеће на тржишту Европске уније достигла је промет од 

165 милијарди евра и забележила инвестициону 

активност од 4 милијарде евра.  

Графикон 1. показује кретање промета на тржишту ЕУ. У 

последње три године, промет није знатно осцилирао, сем 2011.години кад је 

износио 179 милијарди евра. 

                                                           
1 Euratex.eu 

ЕУ представља 

другог извозника 

текстила (после 

Кине) и одевних 

производа у свету, 

заузимајући 24% 

односно 26% 

светске продаје. 
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Спољна трговина Европске уније је динамичнија него претходних година и у 

2014. години забележен је извоз од 43 милијарде евра и  99 милијарди евра 

увоза Т&О производа (Графикон 2.). 

Компаније из сектора Т&О које послују на тржишту ЕУ у просеку чине компаније 

мале величине и највећи део промета (извоз и увоз) обављају у оквиру интерног 

тржишта ЕУ.  

Највеће текстилне индустрије у ЕУ концентрисане су у пет европских земаља - 

Италија, Британија, Француска, Немачка и Шпанија, док се специјализована 
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производња одевних предмета може се приписати Португалији, Грчкој, Италији, 

Шпанији и Белгији, а северним земљама  производња текстила. 

 
Најважнији  трговински  партнери  ЕУ-28 у сектору Т&О  
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СЕКТОР Т&О у Републици Србији 

Текстилна индустрија Србије сматра се једном од 

најзначајнијих грана српске прерађивачке индустрије. 

Производња је организована у микро, малим, 

средњим и великим предузећима. 

 

Законске регулативе у области текстилне индустрије 
 

Правилник о означавању и обележавању текстилних производа2  

„Овим правилником прописују се захтеви за означавање и обележавање 

етикетом података о сировинском саставу текстилних производа, захтеви за 

употребу назива текстилних влакана при наведеном означавању и 

обележавању, означавање и обележавање етикетом података о текстилним 

производима који садрже нетекстилне делове животињског порекла и 

одређивање сировинског састава текстилних производа који се означавају или 

обележавају у складу са овим правилником, као и захтеви за додатно 

означавање и обележавање етикетом података о поступку и начину одржавања 

                                                           
2 (Сл.гласник РС, бр 1/2014) 
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одевних текстилних производа, података о скупљању при одржавању одевних 

текстилних производа, као и података о величини одевних текстилних 

производа.“ 

 

Међународни споразуми о слободној трговини 

 

Слика преузета са адресе: http://rra-jug.rs/sporazumi-o-slobodnoj-trgovini/ 

• CEFTA 2006. - Србија је 19. децембра 2006.  године са још осам земаља 

постала чланица CEFTA 2006, јединственог мултилатералног Споразума о 

слободној трговини у Југоисточној Европи. Бугарска и Румунија су од 1. јануара 

2007. године постале чланице Европске уније и изашле из CEFTA-е.  CEFTA 

споразум дефинише опште обавезе које се односе на трговину свим робама. 

Опште правило је да ће се укинути квантитативна ограничења и царине и друге 

дажбине на извоз и увоз роба у трговини међу земљама у Региону, и да се нова 

ограничења неће уводити.  Споразумом су обрађене: техничке препреке у 

трговини, као и нове области које нису биле третиране билатералним 
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споразумима о слободној трговини: трговина услугама, инвестициона улагања, 

јавне набавке, заштита права интелектуалне својине и арбитража у случају 

спора. Дефинисана су и оперативна правила о пореклу робе, сарадња царинске 

администрације, правила конкуренције и државне помоћи, као и правила о 

заштити. 

• Државе ЕУ – Србија је 29.  априла 2008.  године потписала Споразум о 

стабилизацији и придруживању са Европским заједницама и њиховим 

државама чланицама. Саставни део Споразума је Прелазни трговински 

споразум који је већ ступио на снагу и чија је пуна примена отпочела 1. фебруара 

2010. године. Осим царинске либерализације, Прелазни споразум предвиђа 

обавезе хармонизације правила у областима од значаја за трговину две стране, 

пре свега: заштите конкуренције, државне помоћи и сл. Ступањем на снагу 

Споразума о стабилизацији, 2013.године, Споразум о трговини текстилним 

производима између РС и Европске заједнице из 2005. године престаје да важи. 

EURATEX - Европско удружење текстилне индустрије и индустрије одеће чине 

удружења произвођача текстила и готових одевних предмета из 28 земаља ЕУ 

и остала удружења текстила земаља CEFTA-e . Циљ EURATEX асоцијације је да 

промовише интересе својих чланица имајући у виду институционалне и 

законске оквире унутар којих се одвија трговина текстилом и готовим одевним 

предметима у ЕУ. EURATEX информишући о стању и извршеном мониторингу 

тржишта земаља ЕУ, затим о законским регулативама које доноси европска 

Комисија, помаже нашим текстилним произвођачима да нађу своје место на 

европском тржишту. Удружење индустрије текстила, одеће, коже и обуће члан 

је EURATEX-а од 1. августа 2005. године. 

• Државе EFTA - Европско удружење слободне трговине (EFTA) основано 

је 1960. године Стокхолмском конвенцијом. Земље оснивачи биле су Аустрија, 

Данска, Норвешка, Португал, Шведска, Швајцарска и Велика Британија, а 

накнадно су им се прикључили Исланд и Финска. Влада Србије је 17. децембра 

2009. године у Женеви потписала уговор о слободној трговини са земљама 

чланицама Европског удружења слободне трговине (ЕFTA). Споразум је ступио 

на снагу у првој половини 2010.  године.  

Потписивање уговора са ЕFTA-ом  јесте још један корак ка бољем 

позиционирању Србије у режиму слободне трговине. Овај споразум омогућава 
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извоз српских производа без царине на тржиште које броји 13 милиона 

становника и то је велика шанса не само за српске произвођаче и извознике, већ 

и шанса за привлачење нових страних инвестиција, с обзиром да инвестиције 

које су стигле из земаља ЕFТА споразума износе око две милијарде евра, а 

очекује се још више инвестиција. 

EFTA данас броји четири чланице: Република Исланд, Кнежевина Лихтенштајн, 

Краљевина Норвешка и Швајцарска Конфедерација. Остале првобитне чланице 

напустиле су EFTA-у по приступању у Европску унију (ЕУ).  

• Руска Федерација -  Република Србија и Црна Гора једине земље ван 

Заједница независних држава које имају Споразум о слободној трговини са 

Руском Федерацијом из августа 2000., којим је око 95% тарифних позиција 

ослобођено плаћања царинских дажбина у међусобној  трговини. Република 

Србија је у преговорима са Руском Федерацијом постигла додатну 

либерализацију која је отпочела применом новог Протокола о изузецима из 

режима слободне трговине потписаног 3. априла 2009. године. Карактеристика 

Споразума о слободној трговини између Србије и Русије јесте да се у међусобној 

трговини примењују другачија Правила о пореклу робе, што није уобичајено код 

овакве врсте споразума који се обично позивају на Паневропска правила о 

пореклу производа. Правила о пореклу робе, која се примењују у обе државе у 

случајевима када треба утврдити да ли је производ стекао домаће порекло, 

заснована су на „ад валорем” принципу. По основу овог принципа роба се 

сматра довољно обрађеном или прерађеном уколико вредност употребљених 

материјала и сировина без порекла не прелази 50% вредности готовог 

производа франко фабрика. 

 Принцип „билатералне кумулације” признаје се у међусобној трговини. На 

основу овога принципа сировине и материјали пореклом из земље увознице, 

који учествују у производњи у земљи извозници, сматрају се као сировине са 

пореклом. Руска правила о пореклу поред директне испоруке траже и 

непосредну куповину, односно плаћање у земљи, од правног лица 

регистрованог за делатност у Србији. Уверење о пореклу производа, тзв. 

Сертификат Форма А, у Србији издаје надлежни царински орган, а у Руској 

Федерацији њена Трговинско-индустријска комора. 
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• Република Белорусија - Након што је Србија јуна 2006. године постала 

самостална држава, на иницијативу белоруске стране поново су покренути 

преговори за закључивање   Имајући у виду да је белоруска страна током 

последње рунде преговора предложила потпуну либерализацију међусобне 

трговине, осим за осетљиве пољопривредне производе и поједине акцизне 

робе, усаглашен је јединствени Списак роба које потпадају под изузетке из 

режима слободне трговине који ће се примењивати приликом увоза у оба 

правца. То су: шећер, алкохол и цигарете, као и употребљавани путнички 

аутомобили, употребљавани аутобуси, употребљавани камиони, 

употребљавани трактори и про-тектиране и употребљаване гуме. Накнадно, 

белоруска страна је предложила допуну, што је наша страна прихватила, а 

допуна се односи на изузимање из режима слободне трговине минералних 

горива приликом извоза са царинске територије Републике Белорусије у 

Републику Србију, за које белоруска страна има извозне царине. 

• Република Казахстан - После Русије и Белорусије, са којима Србија има 

потписане споразуме о слободној трговини, у новембру 2010. године, као 

логички след догађаја, Србија је потписала и Споразум о слободној трговини са 

Казахстаном, земљом која , заједно са Русијом и Белорусијом и Киргистаном 

чини Царинску унију. Тржишта ових земаља представљају јединствени 

економски простор. То детерминише унифицирана правила по којима Србије 

послује са овим земљама. 

• Република Турска - Споразум је потписан 1. јуна 2009.  године.  Поступак 

ратификације у обе земље требало је да се обави до краја 2009., како би ступио 

на снагу 1. јануара 2010. године. Споразум има 38 чланова подељена у четири 

поглавља: Индустријски производи; Пољопривредни и риболовни производи; 

Услуге и улагања; Опште одредбе. 
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Историја развоја текстилне 
индустрије у Србији 

 

У Србији производња текстила и одеће 

има веома дугу историју, традицију и 

бележи изузетно успешну сарадњу са 

иностраним партнерима. Пре распада 

Југославије, текстил је био један од 

главних извозних производа, са 

годишњим приходима од око једне 

милијарде долара. Преко 70% прихода од извоза долазило је са западног 

тржишта. Већина ових текстилних компанија биле су лоциране на територији 

Србије. Током ’80-тих година прошлог века, српске компаније су производиле 

одевне предмете за велики број америчких и западноевропских компанија. 

Производња је већином била заснована на CMT (cut-make-trim) основи, што 

означава привремени увоз материјала и дорадне послове кројења и шивења 

пре извоза.  

Овај период се, по мишљењима многих стручњака, памти као Златно доба 

текстилне индустрије. Текстилна индустрија Србије је бројала преко стотину 

компанија и упошљавала је преко 250 хиљада радника. Велике фабрике 

текстила некада су имале прецизно дефинисано тржиште. Гардероба шивена на 

овим просторима носила се широм света. Колекције су биле припремане и 

годину дана унапред, а количине су се мериле у стотинама хиљада артикала. 

Годишњи извоз је вредео више од пет милијарди долара. Само неки од 

препознатљивих брендова у то време били су: компанија БЕКО - добро позната 

у земљама Скандинавије и Енглеске; затим Клуз, Први мај Пирот, ТИЗ Земун, 

Зеленгора. Успех Србије је био изграђен захваљујући изузетно повољном 

географском положају, квалитетној радној снази, али и богатој традицији у 

производњи текстила и одеће. 

"То је био значајан југословенски извоз у оквиру Југославије. Србија је имала 

највећи део, преко педесет посто. Хајде да кажемо, ту негде између педесет 
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и шездесет посто производа било је из Србије". Владимир Лазић, бивши 

директор Центротекстила. 

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 и занемаривање потенцијала овог некада, веома, 

перспективног сектора од стране државе и неуспелих процеса приватизације, 

након 2000. године, довели су до престанка/гашења производње великог броја 

текстилних гиганата као што су: Први мај Пирот (АХА МУРА Први мај) – у стечају, 

Клуз Срем АД – у стечају, Конфекција Рудник Горњи Милановац - у 

реструктурирању, ТИВ текстилна индустрија Врање – у стечају и других. 

"После 2000. године имали смо криминалну приватизацију и уништили смо и 

оно мало што нам је остало што је било добро. Онда су нам дошли Кинези и 

дошла је роба и сива економија са Далеког истока, али и увоз по нереално 

ниским ценама који данас највише мучи текстилну индустрију", сматра 

Милорад Васиљевић из Привредне коморе Србије. 

Концепт приватизације у индустрији текстила и коже је био погрешан јер 

економски положај предузећа није унапређен, а велика средства су потрошена 

у процесу транзиције. Према речима Благомира Јовановића, некадашњег 

секретара коморског Удружења за индустрију текстила, велики је пропуст што 

примарна производња до сада није ревитализована и сировинска база у Србији 

је веома слаба, па се тако преко 90% сировина увози, јер нема примарне 

текстилне производње.  Због тога наши произвођачи зависе од увозних тканина 

и предива, а самим тим њихова роба није довољно конкурентна на тржиштима 

Европе и света.  

"Цела позаматерија које су некада производиле наше фабрике данас се увози. 

Постава, рецимо, коју је радила "Вискоза Лозница" и некада је опслуживала 

цело српско тржиште и југословенско, а сада не ради. Значи, у време 

транзиције потпуно је уништена, могу рећи, текстилна индустрија. Данас 

нас је јако мало. Ја мислим да нас има око десетак хиљада запослених радника, 

а признаћете да је то страшно у односу на сто педесет хиљада", истиче 

Нада Момировић из модне куће "Мона". 
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Последњих 10 година, српска индустрија моде је еволуирала од производно 

орјентисане до индустрије која је фокусирана на дизајн и која прелази локалне 

границе и послује на глобалном тржишту. 

 

На основу расположивих података из ПКС из 2014. годину овај 

сектор запошљава око 47.441 радника. 

Т&О сектор остварује спољно-трговински обим пословања од 

852,9 мил. долара извоза и око 1 милијарде долара увоза. 

 

  

Т&О сектор у 

Србији има 

снажне 

капацитете за 

производњу: 

 

▪ примарне текстилне и памучне тканине 

▪ одеће за мушкарце, жене и децу 

▪ памучне спортске опреме 

▪ трикотаже 

▪ чарапа 

▪ веша 

▪ техничког текстила и текстила за домаћинство 

▪  коже и кожне одеће 
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Кључне карактеристике послова из 
Т&О сектора у Србији 

 

 

1.  Дорадни послови - CMT (Cut and Make/Cut-Make-Trim) 
 

Дорадни послови су врло чест облик сарадње где произвођач дорадним 

пословима израђује готов производ по моделу који је испоручио купац, 

поштујући при том одређене спецификације, без укључивања у сам процес 

дизајнирања. 

Квалитет дорадних послова које пружају српски произвођачи је добро познат у 

међународним оквирима, што могу потврдити и присуство реномираних и 

светски познатих брендова које се довршавају управо у оквиру домаћих 

произвођача (Pompea Spa, Dolce&Gabbana, Patricia Pepe – Италија; Schiesser, 

Schoffel - Немачка; EK Denim, Lisca – Словенија, Modea Nova - Хрватска; Glitz -САД 

и многе друге) 
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2.  ОЕМ послови (Original Equipment Manufacturer) 
 

ОЕМ послови су облик сарадње између домаћих произвођача и страних 

партнера. Састоји се од производње по жељи купца, у складу са 

спецификацијама и траженим дизајном и врло често укључује и употребу 

сировима које је испоручио купац. 

Ова врста послова пружа мањи обим услуга него CMT, али и потенцијални 

интерес сваког произвођача  за проширење услуга у оквиру ове групе послова. 

Неки од брендова који се на овај начин дорађују у Србији су: 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.  

 

3.  Производња сопствених готових производа – Брендова 
 

Већина српских бреднова је оцењена као производи доброг квалитета који су 

доступни на тржишту по конкурентним ценама. Традиционално, српски 

брендови су имали дугу традицију присуства на регионалним тржиштима, док 

су лидери из овог сектора имали стабилну позицију на тржиштима ЕУ, САД, 

бивших Совјетских земаља, Турска и др. 

Неки од брендова који су и даље присутни на тржиштима су: AMC, Exterra, Bisa, 

Azzaro, Guiseppe Leva, Legend World Wide, Infinito, Moda Futura, Jagger Јunior, 

Extreme Intimo, TFY Production, TFY Jr, TFY, Todor, Intima, VR, Evolution, Ramax, 

Mona, Jasmil, Extreme Collection, Beba Kids, St George, Zekstra, P...S...Fashion, 

Modus, Kooi-knit, Balasevic, Elipsa, као и многи други. Такође велики је број и 

малих предузетника који праве ограничене серије првенствено за домаће 

тржиште, уколико нису извозно орјентисани. 
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Географска расподела произвођача текстила и одеће у 

Републици Србији 
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Битни актери у развоју Т&О сектора на нивоу Републике 

Србије 
 

Министарство 
привреде 
 
http://www.priv
reda.gov.rs/  
 
 
 
 

 

Опис: 
Министарство привреде у складу са Законом о 
министарствима обавља послове који се односе на 
унапређење привреде и привредног развоја  Републике 
Србије. 

Активности  у области Т&О: 
Реализација Стратегије и Акционог плана за спровођење 
стратегије за подршку МСП и предузетника и конкурентности 
за 2015. годину, са пројекцијом на 2016. годину. 
 

Мере подршке:  
Кроз реализацију Акционог плана предвиђене су мере: 
Програм подршке малим предузећима за набавку опреме; 
Информисање о изворима финансирања; Усклађивање 
образовних профила са потребама тржишта; Увођење 
практичне наставе; Спровођење програма менторства за 
предузетнике; Организовати обуке МСПП за писање 
предлога пројеката из програма Horizon 2020 за програм 
МСП инструмент; Наставак програма финансијске подршке 
развоју кластера итд. 
 

Национална 
агенција за 
привредни 
развој (НАРР) 
 
http://narr.gov.
rs/ 
 

 

Опис: 
Национална Агенција за регионални развој је основана 2009. 
године као јавна агенција за обављање развојних, стручних и 
регионалних послова и регионалног развоја. 
 

Активности  у области Т&О:  
Нефинансијска и финансијска подршка МСПП, помоћ 
приликом започињања сопственог посла, програми за 
подршку иновативности и конкурентности, унапређењу 
пословне инфраструктуре, развоју кластера и 
интернационализацији српских малих и средњих предузећа. 
 

http://www.privreda.gov.rs/
http://www.privreda.gov.rs/
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Мере подршке:  
Координација Европском мрежом предузетништва, која 
нуди  разнолику помоћ малим и средњим предузећима у 
Европској унији и шире; Успостављање, унапређење и 
промоција менторинг система за потребе МСП; Пројекат 
подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној 
Србији; 

 

Удружење за 
индустрију 
текстила, 
одеће, коже и 
обуће 
 
http://www.pks
.rs/ONama.aspx
?id=241  

 

Опис: 
Удружење при Привредној комори Србије, чији су чланови 
Одбора Удружења, чланови Привредне коморе. 

 
Активности  у области Т&О:  

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. 

Мере подршке:  
Информисање о стању Т&О у Србији, кроз Израду Анализа 
текстилне и кожарскопрерадјивачке индустрије Србије, за 
сваку годину. 

Кластер FACTS  
 
http://www.clus
terfacts.org.rs/ 
 

Опис: 
Група предузећа и институција из јавног и приватног 
сектора, која има за циљ повећање конкурентности и 
пословне ефикасности наших чланова, као и текстилне 
индустрије Србије у целини. 
 

Активности  у области Т&О:  
Повећање ефикасности и успешности чланица кластера 
кроз програмске интервенције; Подстицање средњорочне 
и дугорочне финансијске одрживости кластера FACTS; 
Ширење већег броја услуга ка чланицама кроз заједничке 

http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=241
http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=241
http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=241
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активности; Лобирање; Ширење чланства и активности у 
дугорочном периоду у циљу обухватања фирми сличног 
ранга из области текстилне модне индустрије, са домаћим 
и иностраним капиталом. 
 

Мере подршке: 
Конкурс Стручна пракса и радова студената;  Учествовање 
на сајмовима, Организовање тренинга и радионица и 
студијских посета 
 

 

Производња текстила по производним групама 
 

Производња текстила, у 2014. години, у односу на 2013. годину је остварила пад 

производње од 19,3%  и реализације за 15,3%.  

Највећи пад у 2014. године забележен је  у производњи одевних предмета, док 

је највећи раст производње остварили су произвођачи готових текстилних 

предмета за унутрашње опремање простора; произвођачи памучног предива; 

произвођачи вишежичног каблираног предива од ПЕ филамената; произвођачи 

трака и произвођачи јоргана. 

 

Спољнотрговинска размена 
 

Велику прекретницу у спољнотрговинском промету текстилних и одевних 

производа представља потписивање првог Споразума о слободној трговини 

Србије и ЕУ, у области текстила, 2005. године. Поменути уговор је укидањем 



 

Bulgaria – Serbia  

IPА 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 

 

 

36 
 

квота омогућио несметани извоз спрских текстилних производа у земље ЕУ без 

царинских оптерећења. 

Извор: ПКС, 2014.година 

 

Извоз текстилних производа 
 

На основу података преузетих из ПКС3, сектор Т&О је у 2014. години остварио 

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

претходну 2013. годину.   

Извоз текстилних производа 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.  

Спољнотрговински салдо у производњи текстила је негативан и износи – 175 

милиона долара. У производњи одевних предмета, такође je  негативан, и 

износи – 13,3 милиона долара, док на нивоу целокупне текстилне гране, салдо 

је – 188,4 милиона долара.  

                                                           
3 Извор: ПКС, Удружење индустрије текстила, одеће, коже и обуће, Анализа пословања индустрије 

текстила, одеће, коже И обуће, јануар-децембар 2014.година 

542,4

310,5

852,9

717,5

323,8

1.041,30

Текстилни производи

Одевни производи

Укупно Текстилна индустрија

Графикон 7. Спољно-трговинска размена u 2014. (у мил $)

Извоз Увоз
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Позитиван спољнотрговински салдо су у 

посматраном периоду, остварили 

произвођачи чарапа (+197 милиона долара); 

произвођачи осталих текстилних предмета 

(+24 мил.дол.); плетених и кукучаних 

пуловера (+18,9 мил.дол.); произвођачи 

тепиха (+14 мил.дол.); произвођачи тешке конфекције (+11,6 мил.дол.) и 

произвођачи ужади, канапа и мрежица (+10,4 мил.дол.). У структури извоза 

највише су учествовале следеће робе: 

 чарапе – хула-хоп, самодржеће, доколенице;  

 грудњаци; 

 лагани џемпери од вештачких материјала и вуне; 

 мушке памучне панталоне; 

 обавијено предиво; 

 поткошуље и мајице, гумиране тканине; 

 плетени кровови; 

 шатори, једра и производи за камповање, канапи за везивање од ПЕ,  

 текстил превучен и неткан,  

 теписи,  

 хаљине од синтетичког влакна и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посматрајући извоз робе из 

свих области, хула-хоп 

чарапе заузимају једанаесто 

место. 
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Извоз текстилних  предива и тканина по земљама, 2014.4 

 

Извор: ПКС, Удружење индустрије текстила, одеће, коже и обуће, Анализа пословања 

индустрије текстила, одеће, коже И обуће, јануар-децембар 2014. 

Индустрија текстилних предива и тканина Србије највећи пласман своје робе 

остваривала је на италијанском тржишту, где је у посматраном периоду 

извезено робе у вредности од близу 165 милиона долара. Тај извоз чини 19,3% 

укупног извоза текстилне индустрије Србије, и у односу на извоз 2013. године 

већи за 35%. Структура извоза на италијанском тржишту чине чарапе, 

обавијено предиво и канапи за везивање. 

Извоз текстилних предива и тканина на руско тржиште је на другом месту, у  

вредности од 123,7 милиона долара и тај извоз је мањи за 20% у поређењу са 

истим периодом претходне године. Структуру извоза на руско тржиште чине 

чарапе и теписи и прекривачи за под. Извоз у Немачку је већи за 3%, и износи 

нешто више од 93,7 милиона долара и то чарапа, влакана, џемпера и текстилних 

ортоза. 

                                                           
4 Извоз текстилне робе из делатности 13 подразумева производњу: влакана, предива, конаца, тканина, 

рубља за домаћинство, тешке конфекције, ћебади, врећа, тепиха, ужади, позамнтерије, трикотажне 
тканине, трикотажних одевних предмета и чарапа 
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Извоз одевних  предмета и крзна по земљама, 2014.5 
 

 

Извор: ПКС, Удружење индустрије текстила, одеће, коже и обуће, Анализа пословања 

индустрије текстила, одеће, коже и обуће, јануар-децембар 2014 

Индустрија одевних предмета и крзна највећи пласман своје робе  у 2014. 

години, као и ранијих година, остварила је на италијанском тржишту, што чини 

12% од укупног извоза текстилне индустрије. Извоз у Италију је већи за 24% у 

поређењу са истим периодом претходне године, и износи око 102 милиона 

долара.  

Извоз у Немачку је такође, већи, и то за 6%, у износи 65,7 милиона долара и у 

извозу текстилне индустрије Србије учествује са 14,5%. У Босну и Херцеговину 

                                                           
5 Извоз текстилне робе из делатности 14 подразумева производњу: радне одеће, панталона, сакоа, сукања 
и  комплета, шалова, шешира, рукавица, купаћих костима, мајица, поткошуља, пиџама, спаваћица и одеће 
од крзна 

102.336.000

65.698.000

29.613.000

20.680.000

18.147.000

11.727.000

10.535.000

8.689.000

6.281.000

6.085.000
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је извезено 29,6 милиона долара и тај извоз је већи за 3%, у Француску се 

извозило више за 10%, него у претходној години, док је извоз у Црну Гору мањи 

за 17%.  Роба која се највише извозила у ове земље је: доњи веш, џемпери, 

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

 

Увоз текстилних производа 
 

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.   

Овако остварени увоз у укупном увозу прерађивачке 

индустрије Србије учествује са 5,8%, док у укупно оствареном увозу текстилне и 

кожарско-прерађивачке индустрије, текстилна индустрија учествује са 72,5%.   

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.  У 

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

што је више за 11% у односу на претходну годину.  

Структуру увоза највећим делом чине следећи производи:  

 поткошуље од памука,  

 хула-хоп и самодржеће,  

 једножично предиво од најлона или полиамида; плетени материјали;  

 памучне мушке панталоне;  

 плетени делови одеће;  

 импрегниране тканине;  

 производи од вате и осталих синтетичких влакана;  

 џемпери лагани од вештачких материјала;  

 памучни џемпери;  

 материјали плетени од памука;  

Покривеност 

увоза 

извозом 

износи 82%. 
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 корд тканине од полиестера; предиво текстурирано од најлона; тканине 

импрегниране полиуретаном; корд тканине од најлона; деним тканине 

од разнобојног предива; грудњаци; обавијено предиво;  

 мушке памучне кошуље;  

 чипка машински рађена; јоргани, перине, јастуци од синтетичког влакна 

и др.     

Увоз текстилних предива и тканина по земљама, 2014 (у мил. $) 

 

Извор: ПКС, Удружење индустрије текстила, одеће, коже и обуће, Анализа пословања 

индустрије текстила, одеће, коже И обуће, јануар-децембар 2014 

 

Индустрија текстилних предива и тканина Србије, 2014. године највећи увоз је 

остварила са тржишта Италије - 203,3  милиона долара. Тај увоз је већи за 15%, 

и у увозу текстилне индустрије Србије учествује са 19,5%.  

Из Турске се увезла роба у вредности од преко 128 милиона долара, тј. више за 

12%, и та роба учествује са 12,3% у увозу текстилне индустрије Србије. Из Кине 
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је увезено текстилних предива и тканина за 6% више, а из Немачке за 16%, у 

поређењу са истим периодом претходне године.  

Са ових тржишта највише су се увозиле хула-хоп чарапе, предива, трикотажне 

тканине, вата и производи од вате од синтетичког влакана, корд траке, 

импрегниране и корд тканине, обавијено предиво, чипка машинска, рубље за 

домаћинство и др.   

 

Увоз одевних предмета и крзна по земљама, 2014 (у мил. $) 

 

Извор: ПКС, Удружење индустрије текстила, одеће, коже и обуће, Анализа пословања 

индустрије текстила, одеће, коже И обуће, јануар-децембар 2014 

 

Индустрија одевних предмета и крзна у посматраном периоду остварила је 

највећи увоз са тржишта Кине, Италије, Турске, Бангладеша, Индије и 

Мађарске.   

После више година раста увозне робе из Кине, ова земља и даље остаје на 

првом месту али 2014. година бележи пад од 2%. Увоз из Италије већи је за 51%, 
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из Турске за 43%, из Бангладеша за 19%, из Индије за 23%, у поређењу са 2013. 

годином.   

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. Спољнотрговински салдо је негативан и износи – 188,4 

милиона долара.  

 

Цене текстилних производа 
 

Цене текстилних производа у децембру месецу 2014. године, порасле су за 0,5% 

у односу на децембар претходне године, а у производњи одевних предмета су 

веће за 1,7%.  Цене текстилних производа, посматрано у децембру месецу 2014. 

у односу на просек 2013. године, порасле су за 1,1%, а цене одевних предмета 

за 2,4%, док су цене предива и тканина, као и цене одевних предмета у месецу 

децембар у односу на новембар 2014. године веће за 0,3 и 0,4%. 

 

(Не) запосленост у оквиру сектора Т&О 
 

Текстилни сектор у Републици Србији, некада лидер у запошљавању који је 

бројао преко 250 хиљада запослених, на основу података преузетих из НСЗ у 

2015. години броји укупно 30.369, од чега су 27.300 су жене.  
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Извор: НСЗ Републике Србије, Месечни статистички билтен, мај 2015. 

 

Пријављене потребе за запошљавањем према евиденцији НСЗ у Т&О сектору, у 

2015. години броје 30 радника за производњу текстила и 415 за производњу 

одеће.  

И поред великог броја незапослених лица у поменутом сектору, на основу 

прегледа најтраженијих занимања у оквиру степена стручне спреме према 

пријављеним потребама, занимања која заузимају друго месту у оквиру 

ИИ/ИИИ степена стручне спреме су: шивач текстила (са 57 слободних радних 

места), шивач конфекције (са 198 слободних радних места) а занимање кројач 

и конфекционар се налази на петом месту у оквиру ИИИ степена стручне спреме 

са 113 слободних радних места. 

 

Зараде у оквиру сектора Т&О 
 

Што се тиче зарада у децембру 2014. године, просечно исплаћена зарада без 

пореза и доприноса у индустрији текстилних предива и тканина, исплаћена је у 
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износу од 38.250 динара и већа је за 32 % него што је била у новембру месецу, 

док је у поређењу са децембром претходне године зарада већа за 35%.   

У индустрији одевних предмета и крзна, просечно исплаћена зарада без пореза 

и доприноса је износила 27.667 динара и већа је за 24 % у поређењу са просечно 

исплаћеном зарадом у новембру месецу, док су у поређењу са децембром 

претходне године, зараде мање за 2,3%.   Овако исплаћене зараде су и даље 

најниже зараде у Србији.  

Просечне зараде у прерађивачкој индустрији Србије су исплаћене у вредности 

од 45.224 динара, а у укупној привреди Србије 49.970 динара. Индекс 

номиналне зараде у прерађивачкој индустрији Србије у децембру 2014. године 

у односу на децембар 2013, већи је за 3,3%, док је реално већи за 1,6%.   Код 

производње текстилних производа и тканина, индекс зарада је номинално већи 

за 35,3%, а реално за 33%, посматрано месец децембар 2014. у односу на исти 

месец 2013. године. Код производње одевних предмета и крзна, индекс нето 

зарада је номинално мања за 2,3% и реално за 3,9%, посматрано месец 

децембар 2014. у односу на исти месец 2013. године.    Ако посматрамо индексе 

у децембру у односу на новембар 2014. године, видећемо да је код индустрије 

текстилних предива и тканина, номинални индекс већи за 32,3% и реални за 

32,8%. Код производње одевних предмета, номинални је већи за 23,7% и 

реални за 24,2%.    
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Опис региона јужне и југоисточне 
Србије 

 

Посматрана регија коју чине 

шест управних округа 

(Борски, Зајечарски, 

Нишавски, Пиротски, 

Јабланички и Пчињски) 

према попису становништва 

из 2011. године броји 

1.162.887 становника и 

простире се на површини од 

18.909 км².  

Према степену развијености 

Регион јужне и источне 

Србије спада у недовољно 

развијен регион. 

Борски  округ се налази у 

источној Србији. Простире се 

на површини од 3.507 км² и 

броји укупно 128.746 

становника. Обухвата 

општине Бор, Мајданпек, 

Неготин и Кладово. За 

Борски округ се може рећи 

да је релативно најразвијенији од ових шест посматраних округа 

Зајечарски округ се налази у источном делу Србије. Простире се на 

површини од 3.623 км² и броји укупно 120.756 становника, настањених у 173 

насељена места. Просечна густина насељености је 33,3 становника/км², а 

обухвата Град Зајечар и општине Бољевац, Књажевац и Сокобању. Наиме, град 
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Зајечар је по степену развијености спада у другу групу, док остале општине 

спадају у недовољно развијене општине, с тим што само општина Књажевац 

припада четвртој групи неразвијених локалних самоуправа, док се општине 

Бољевац и Сокобања налазе у трећој групи, као и град Лесковац који је 

најразвијенији у свом округу. 

Нишавски округ се налази у југоисточном делу Србије. Простире се на 

површини од 2.729 км² и броји укупно 371.003 становника. Обухвата Град Ниш 

и општине Алексинац, Сврљиг, Мерошину, Ражањ, Дољевац и Гаџин Хан. По 

степену развијености, регион је специфичан јер има само Град Ниш чији је 

степен развијености изнад републичког просека. Остале општине спадају у 

недовољно развијене општине, односно општине чији је степен развијености 

испод просечног степена развијености у Републици Србији.  

Пиротски  округ се налази у југоисточном делу Србије. Простире се на 

површини од 2.761 км² и број и укупно 93.339 становника, настањених у 214 

насељених места. Просечна густина насељености је 33,8 становника/км², а 

обухвата општине Пирот, Димитровград, Бабушницу и Белу Паланку. По степену 

развијености, регион је специфичан јер има само општину Пирот чији је степен 

развијености изнад републичког просека. Остале општине спадају у недовољно 

развијене општине, односно општине чији је степен развијености испод 

просечног степена развијености у Републици Србији. 

Јабланички округ се налази у југоисточном делу Србије. Простире се на 

површини од 2.769 км² и броји укупно 222.394 становника. Обухвата Град 

Лесковац и општине Бојник, Лебане, Медвеђу, Власотинце и Црну Траву. По 

степену развијености ово је најнеразвијенији округ у овој регији јер већина 

општина овог округа припада групи девастираних подручја (Бојник, Лебане, 

Медвеђа и Црна Трава), док град Лесковац као најразвијенији припада тек 

трећој групи коју чине недовољно развијене јединице локалне самоуправе, 

односно локалне самоуправе чији је степен развијености испод просечног 

степена развијености у Републици Србији. 

Пчињски округ се налази у јужном делу Србије. Простире се на површини од 

3.520 км² и броји укупно 226.649 становника. Обухвата Град Врање и општине 

Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулицу и Трговиште. По 
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степену развијености ово је, такође, неразвијен округ где већина општина 

припада групи девастираних подручја (Босилеград, Владичин Хан, Сурдулица, 

Трговиште и Прешево) или четвртој групи недовољно развијених јединица 

локалне самоуправе (Бујановац). Једино град Врање припада другој групи 

локалних самоуправа са степеном развијености у распону од 80% до 100%  

републичког просека. 

 

Стање привреде у посматраној 
регији 

 

Уколико посматрамо структуру привреде по 

класификацији АПР-а, можемо видети да у 

посматраној регији коју чине шест управних 

округа са 32 локалне самоуправе (19% 

локалних самоуправа у Србији), у 2013. 

години, послује свега 8.758 привредних 

друштава, што чини само 8% привредних 

друштава у Србији и 28.843 предузетничких 

радњи, што је 13% предузетника у Србији.  

Оваква структура указује на недовољну развијеност привреде посматране 

регије. Посматрано на нивоу регије, предузетници чине 76,7% свих привредних 

субјеката, док привредна друштва чине 23,3% привредних субјеката.  

Посматрано према величини предузећа и запослености, МСП сектор доминира 

у свим областима. Према броју предузећа МСП сектор учествује са преко 99,7% 

у свим окрузима, а највеће учешће је у Нишавском округу са чак 99,97%. 

Већинско учешће у свим областима МСП сектор има и у погледу запослености. 

Најмање учешће запослених у МСП сектору у односу на укупну запосленост је 

у Београдској области (55,8%), а највеће у Јабланичкој области (93,4%).  

предузетници
77%

привредна 
друштва

23%
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Већина општина и градова у посматраном региону има важећу Стратегију 

одрживог развоја, од којих су Ниш, Лесковац, Врање, Књажевац, Алексинац и 

Пирот препознали привреду и подршку ММСП као кључни приоритет за развој 

локалних самоуправа. 

 
 

(Не)запосленост у посматраној регији 
 

Регион јужне и југоисточне Србије броји укупно 151.256 незапослених лица. 

Навећи проценат незапослених лица је у Нишавском округу чак 34%, затим 

Јабланичком 23%, Пчињском 18%, Зајечарском 9% и на крају Борском и 

Пиротском 8%. 

 

Извор: НСЗ, 2015 
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Извор: НСЗ, 2015 
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КАРАКТЕРИСТИКЕ СЕКТОРА Т&О у 
посматраном региону 

 

Кључне снаге Региона: 
 

 Несумњива предност коју Република Србија има у Т&О индустрији јесте 

дугогодишње искуство. Србија је земља дуге историје и традиције у 

производњи текстила и одеће. Некада водећа извозна грана, ова 

индустрија данас производи већином за познате светске брендове, са 

чијим компанијама остварује успешну сарадњу која траје годинама; 

 Светски препознатљив производ који води порекло из Србије, као што 

је Пиротски ћилим, свакако је пример како се кроз очување старих 

заната може стећи препознатљивост ван државних оквира; 

 Ниски трошкови производње, јефтина и обучена радна снага са 

дугогодишњим искуством у области текстилне индустрије и индустрије 

одеће, као и добар географски положај су основни разлози иностраних 

компанија за покретање производње и развој пословања на територији 

РС; 
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 Изузетно развијена приватна иницијатива и предузетнички дух, 

флексибилност у производњи, брзи одговори на промене и захтеве 

купаца су основне карактеристике данашњих текстилаца и произвођача 

одеће који послују у Србији. Своје место на тржишту су успели да 

обезбеде разноврсним производним програмом уз оптималан однос 

цене и квалитета; 

 Оснивање локалних канцеларија за економски развој, последњих 10 

година, омогућило је већу повезаност и укљученост локалних 

самоуправа у пословање приватног сектора. Приватни сектор је данас 

боље информисан о могућностима које им се нуде на тржишту,  у виду 

донаторских и подстицајних средстава; 

 Давање предности домаћем пореклу робе у поступку јавних набавки 

једна је од стимулативних мера државе за домаће произвођаче. 

 

Кључне слабости Региона: 
 

 Неадекватни постојећи производни капацитети, рад на застарелим 

машинама и производној опреми умногоме умањују продуктивност 

производње и конкурентност домаћих произвођача на тржишту ЕУ; 

 Неуспешни процеси приватизације довели су до гашења великих 

текстилних гиганата и уситњавања производње, која данас не поседује 

довољно капацитета и није у могућности да одговори на захтеве 

иностраних купаца у смислу испорука великог обима; 

 Неликвидно пословање и високе државне дажбине онемогућиле су 

прерастање микро предузећа у мала, средња и велика и у великом броју 

случајева утичу на гашење пословања; 

 Недостатак финансијских средстава за набавку обртних средстава и 

унапређивање процеса производње,  проблеми са наплатом 

потраживања, као и заступљеност јефтиних текстилних и одевних 

производа из Кине и Турске на домаћем тржишту утичу на пад тржишног 

учешћа домаћих производа; 
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 Неконтинуирана тражња за производима и непостојање сталних 

купаца отежавају опстајање предузећа, а самим тим и на положај 

радника за чији се рад и усавршавање издвајају минимална средства.   

 Веома слаба сировинска база довела је до увозно зависне индустрије 

текстила и индустрије одеће, а недостатак иницијативе и капацитета за 

развој сопственог  бренда, довео је до опредељења произвођача за 

обављање само услужних делатности шивења за иностране брендове; 

 Неатрактивност Т&О индустрије, нестимулативно радно окружење, 

ниска примања смањили су заинтересованост младих како за рад у овој 

индустрији, тако и за похађање текстилних школа, па тако у пословању 

остаје упослена само старија женска радна снага, која нема довољно ни 

воље а ни капацитета за прилагођавање новим трендовима у 

производним процесима; Такође традиција неговања старих заната, 

полако нестаје. Покушај покретања и опстајања задруга за очување 

старих заната успело је само у неколико случајева;  

 Пословање Т&О сектора у посматраном региону карактерише и слабо 

увођење ISO стандарда,  регистрованог жига; недостатак стратешког 

планирања, истраживања тржишта и адекватног маркетинга; 

 Потреба за удруживањем у кластере и стручна удружења скоро да не 

постоји, а постојећи кластер нема јасно дефинисане области деловања 

и стратешки план развоја ове индустрије. Заједничка учешћа на 

сајмовима и проналажење купаца којима се може испоставити већа 

количина производа, кроз ангажовање свих расположивих капацитета 

удружених предузећа не постоји; 

 Велике количине отпада које се произведу у овој индустрији, нису 

адекватно искоришћење. Само једно предузеће послује у области 

рециклаже текстилним отпадом у посматраном региону. 
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Кључне шансе за развој Региона: 
 

 Добар гео-стратешки положај Републике Србије - чвориште друмског, 

железничког и ваздушног саобраћаја и близина границе са Бугарском 

омогућава развој региона и пласман роба и услуга на тржишта 

суседних земаља;  

 Међународни споразуми о слободној трговини које је потписала 

Република Србија омогућавају лакше услове пословања на иностраном 

тржишту, док државни и донаторски програми и пројекти омогућавају 

веће шансе за унапређење привредника који послују у овој индустрији;  

 Доношење законске регулативе у области сузбијања нелојалне 

конкуренције од значаја је за предузећа која су највише орјентисана на 

домаће тржиште, док би државни подстицаји у извозу омогућили 

развој и заступљеност домаћих брендова на тржишту;  

 Активнији рад Нишавског текстилног кластера - превазилажење 

међусобног неповерења, ослобађање од појединачних негативних 

ставова и обнова сарадње ради остваривања заједничких интереса. 

Заједничким наступима на сајмовима и проналажењу иностраних 

партнера, допринеће да удружени имају загарантовано тржиште; 

 Постојање активног кластера у области Т&О - FACTS и Удружења 

индустрије текстила, одеће, коже и обуће при Привредној комори 

Србије – чланица EURATEX-а доприноси већој свести и важности 

удруживања у посматраном региону. Знања и искуство у виду менторинг 

програма учиниће да удружења, задруге и кластери у посматраноме 

региону буду активнији;  

 Ревитализација производње у великим текстилним компанијама које су 

у стечају или у поступку приватизације проналаском адекватних 

инвеститора који су у могућности да испоштују договорене услове на дуг 

рок; 

 Брендирање производа из Региона; 
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Кључне претње за развој Региона: 
 

 Непостојање адекватног стратешког оквира за развој индустрије 

текстила и сировинске базе на државном нивоу, што утиче на нејасне 

правце развоја ове индустрије;  
 Изузетно високи порески намети пословања (порези и доприноси)  

онемогућавају ширење пословања, повећање обима производње и 

опстајање на тржишту, што се у потпуности негативно одражава на 

пораст образоване младе радне снаге у овом сектору; 
 Фаворизовање страних инвеститора у односу на домаће у држаној 

политици субвенција може довести до стагнације и даљег 

дестимулисања и домаће производње; 
 Лоша економска ситуација и ниска куповна моћ у Србији,  нелојална 

конкуренција, пораст пијачне продаје и продаје на црном тржишту  

доводе до снижавања цена домаћих производа како би роба 

произведена у легалним токовима постала конкурента на тржишту и 

парирала по цени мање квалитетној роби из Турске и Кине. 
 

SWОТ анализа 
ПРЕДНОСТИ НЕДОСТАЦИ 

 Дуга историја и традиција у 
производњи текстилних и 
одевних производа; 

 Дугогодишње искуство у 
производњи готових производа 
и полупроизвода за познате 
светске брендове; 

 Постојање образовног система у 
области Т&О сектора и стручног 
кадра; 

 Неуспешни  процеси 
приватизације  текстилних 
фабрика и фабрика одеће довели 
су до гашења великих 
произвођача и отпуштања 
радника; 

 Заступљеност јефтиних 
производа на домаћем тржишту 
(Кина,Турска); 

 Неадекватни постојећи 
производни капацитети; 
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 Ниски трошкови производње и 
радне снаге; 

 Дугогодишњи партнерски 
односи са страним компанијама; 

 Долазак нових инвеститора у 
области Т&О и инвестиција у 
регион; 

 Флексибилност процеса 
производње; 

 Постојање разноврсног 
производног програма; 

 Оптималан однос цене и 
квалитета текстила и одеће; 

 Постојање довољно сировина и 
репроматеријала за рециклажу 
текстила; 

 Очување старих заната кроз 
активности занатске задруге 
Дамско Срце из Пирота (израда 
Пиротског ћилима) 

 Добра сарадња општинских 
канцеларија за ЛЕР и ММСП у 
области Т&О; 

 Развијена приватна иницијатива 
и предузетнички дух МСПП 
сектора; 

 Информисаност предузетника и 
привредника о постојању 
фондова које држава нуди у 
циљу модернизације 
производње, набавке 
репроматеријала и новог 
запошљавања; 

 Застарелост машина и 
производне опреме; 

 Ниска продуктивност текстилне 
индустрије у Републици Србији; 

 Неконкурентност на ЕУ тржишту 

 Недостатак финансијских 
средстава за набавку сировина, 
унапређивање процеса 
производње; 

 Неликвидност пословања и 
немогућност измиривања 
високих државних дажбина; 

 Веома слаба сировинска база 
довела је до увозно зависне 
индустрије текстила и индустрије 
одеће; 

 Постојање великог броја микро 
предузећа која немају капацитет 
за ширење пословања; 

 Мали број предузећа са 
регистрованим жигом и 
развијеним сопственим брендом; 

 Мали број предузећа са 
уведеним ISO стандардима у 
процес производње; 

 Неусклађеност понуде и тражње 
на тржишту радне снаге; 

 Немогућност примања већих 
наруџбина за страног купца; 

 Ниска мобилност радне снаге; 

 Низак образовни ниво 
запослених; 

 Ниске плате текстилних радника 

 Недостатак стручне радне снаге у 
одређеним областима (стратешко 
планирање, пласирање 
производа, маркетинг ...); 



 

Bulgaria – Serbia  

IPА 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 

 

 

57 
 

 Делимична искоришћеност 
финансијских  и нефинансијских 
мера у сарадњи са НСЗ; 

 

 

 

 Недостатак нових образовних  
смерова који прате тржишне 
трендове; 

 Недостатак финансијских 
средстава за развој људских 
ресурса (стручна усавршавања, 
обуке, тренинзи, 
доквалификација, итд.); 

 Недовољна заступљеност на 
домаћим и иностраним стручних 
сајмовима; 

 Незаинтересованост млађе 
генерације за очување старих 
заната; 

 Недовољни постојећи капацитети 
и немотивисаност за развој нових 
производа или сопственог 
бренда; 

 Немогућност наплате 
потраживања на време; 

 Извозна производња углавном 
заснована на дорадним и 
завршним пословима (лон 
пословање); 

 Део предузетника и привредника 
нема сталне купце и 
континуирано тржиште; 

 Неактиван статус удружења, 
асоцијација и кластера 
релевантних за област Т&О на 
локалном и регионалном нивоу; 

 Непостојање стратегије/програма 
деловања Текстилног Кластера 
Нишавског округа; 

 Низак степен интересовања за 
чланство  у удружењима, 
асоцијацијама и кластерима; 
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 Висок степен неповерење између 
локалних пословних партнера и 
чланова удружења, асоцијација и 
кластера; 

 Непостојање јавно-приватних 
иницијатива; 

 Слаба сарадња у прекограничном 
региону Србија – Бугарска; 

 Непостојање механизма за 
освајање нових тржишта – 
пословни контакти у 
иностранству, маркетинг, 
промоција, итд. 

 Недовољан степен стручног 
истраживања тржишта и купаца 

 Недовољно познавање 
конкуренције; 

 Неискоришћеност отпадног 
материјала; 

 Недовољно искоришћене 
могућности међународних 
споразума о слободној трговини 
које је потписала Република 
Србија; 

 Недовољно искоришћена 
средства које нуди Влада 
Републике Србије преко 
надлежних министарстава, 
агенција и институција; 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 Добар гео-стратешки положај 
Републике Србије - чвориште 
друмског, железничког и 
ваздушног саобраћаја; 

 Непостојање Стратегије развоја 
индустрије текстила и сировинске 
базе на државном нивоу; 

 Изузетно високи порески намети 
пословања (порези и доприноси); 
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 Међународни споразуми о 
слободној трговини које је 
потписала Република Србија; 

 Међународни донаторски 
програми и пројекти (USAID 
Пројекат одрживог локалног 
развоја, ЕУ ИПА Програми 
прекограничне сарадње Бугарска 
Србија, Европски Прогрес, итд.) 

 Финансијска и нефинансијска 
помоћ и подршка Владе РС и 
ресорних министарстава, 
агенција и институција; 

 Усклађивање  стандарда 
производње са захтевима 
тржишта ЕУ; 

 Увођење нових образовних 
профила који прате тржишне 
трендове; 

 Повољнији кредити за обртна 
средства и модернизацију 
процеса производње; 

 Доношење законске регулативе у 
области сузбијања нелојалне 
конкуренције; 

 Развој креативне индустрије и 
повезивање са сектором Т&О; 

 Подстицање извоза текстилне 
индустрије доношењем 
стимулативних мера за развој 
сопственог бренда; 

 Регионална и прекогранична 
сарадња; 

 Фаворизовање страних у односу 
на домаће  инвеститоре  у  
државној политици субвенција; 

 Генерално неповољна социо-
економска ситуација у РС; 

 Слаба куповна моћ становништва; 

 Велика понуда јефтиних 
сировина, полупроизвода и 
готових производа из Кине, 
Турске, итд.; 

 Постојање сиве економије; 

 Неповољни банкарски кредити; 

 Немогућност усклађивања са 
захтевима  на тржишту ЕУ; 

 



 

Bulgaria – Serbia  

IPА 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 

 

 

60 
 

 

Битни актери на нивоу посматраног региона 
 

1. РЕГИОНАЛНЕ  АГЕНЦИЈЕ 
 

Регионална 
агенција за 
развој 
источне 
Србије  
РАРИС  
 

 
Област: 

Регионална агенција за развој источне Србије покрива 8 градова 
и општина Борског и Зајечарског округа. 
 

Активности  у области Т&О: 
 Реализација Регионалне стратегије Тимочке крајине 2011-

2015; 

 Постојање активног кластера у 
области Т&О - FACTS који би 
путем менторинга преносио 
искуства и примере добре праксе 
на посматрани Регион; 

 Постојање активног Удружења 
индустрије текстила, одеће, коже 
и обуће при Привредној комори 
Србије – чланица EURATEX-а; 

 Заједнички наступи у 
иностранству  током преговора са 
потенцијалним партнерима, али 
и у циљу смањења трошкова 
набавки репроматеријала; 

 Показано узајамно 
интересовање Србије и Бугарске 
за развој прекограночног 
региона  кроз унапређење 
сарадње и поспешивање  извоза 
између два погранична региона; 
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http://www. 
raris.org/  

 

 Активности подршке МСП сектору и предузетницима, 
подршка почетницима у бизнису.  
 

Мере подршке:  
У 2014. години подршка МСПП сектору је била понуђена кроз 
следеће програме:  Подршка почетницима у бизнису – Start up; 
Кредити за развој предузетништва Фонда за развој Републике 
Србије; Програм Иновативне Газеле; Конкурентност; Менторинг 
предузећа; Међународни сајам предузетништва БИЗНИС БАЗА; 
Подршка извозно оријентисаним предузећима – СИЕПА; 
Консалтинг; Обуке; Промоције; Информације; Програм подршке 
женском предузетништву у 2014. години. 
 

Регионална 
развојна 
агенција ЈУГ  
 
http://rra-
jug.rs/  
 

 

 
Област: 

Регионална развојна агенција ЈУГ основана 2009. године као јавна 
агенција за обављање развојних, сточних и регионалних послова 
и регионалног развоја. Покрива Нишавски, Пиротски и Топлички 
округ. 
 

Активности  у области Т&О: 
 Реализацији регионалног Програма подршке; 

 Активности подршке развоја предузетништва у региону. 
 

 

Мере подршке:  
Подршка предузетништву обухвата: подршка МСПП и задругама 
за јачање иновативности; подршка МСП која имају тенденцију 
брзог раста – газеле; Програм подршке развоју иновативних 
кластера; Програм подршке развоју конкурентности МСПП; 
Програм подршке пословним инкубаторима кроз доделу 
бесповратне финансијске помоћи; Менторинг за 50 
новооснованих и 100 постојећих МСПП 

 

 

http://rra-jug.rs/
http://rra-jug.rs/
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Центар за 
развој 
Јабланичког 
и Пчињског 
округа 
 
http://www. 
centarzarazv 
oj.org/   

Област: 
Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа покрива 13 
градова и општина југоисточне Србије. 
 

Активности  у области Т&О: 
 Подршка дугорочном друштвено-економском развоју 

региона;  

 Подршка МСП и предузетника кроз укључивање бизнис 
сектора у реализацију развојних пројеката. 
 

Мере подршке: 
Информисање МСП и предузетника о актуелним конкурсима. 
 

Регионална 
агенција за 
економски 
развој и 
предузетни
штво 
Пчињског 
округа 
ВЕЕДА 
 
http://www.
veeda.rs/ 
 

 

Област: 
Агенција покрива 7 општина и градова Пчињског округа.  
 

Активности  у области Т&О: 
 Подржава и заступа интересе МСПП, идентификује 

проблеме МСПП и иницира решавање истих; 

 Члан је Републичке мреже регионалних агенција и центара 
за подршку развоја МСП и предузетништва и активан је 
чинилац на реализацији Стратегије развоја малих и средњих 
предузећа и предузетништва Владе Републике Србије, у 
координацији са Националном агенцијом за регионални 
развој. 
 

Мере подршке: 
Активности подршке кроз образовање, консалтинг, менторинг, 
пружање свих информација везаних за развој МСПП и 
омогућавање приступа капиталу, тржишту и технологијама. 
 
 
 
 
 

http://www.veeda.rs/
http://www.veeda.rs/
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2. УДРУЖЕЊА 
 

Текстилни 
кластер 
Нишавског 
округа  

 

 

Област:  
 
Броји укупно 28 МСП и институција подршке (Технолошки 
факултет у Лесковцу, Универзитет у Нишу и Висока струковна 
школа за текстил у Лесковцу). 
 

Активности  у области Т&О: 
 Креирање и промоција нишког бренда на европском 

тржишту; 

 Задовољавање потреба крајњих корисника кроз сигурно и 
благовремено снабдевање производима сагласним са 
европским стандардима о квалитету, енергији, екологији и 
безбедности на раду. 
 

Мере подршке: 
Пружање техничке подршке у области развоја кластера, 
удружења, предузећа и предузетника са подручја југоисточне 
Србије 
 

 

3. ИНСТИТУЦИЈЕ ОБРАЗОВАЊА 
 

Висока струковна 
школа за текстил - 
Лесковац  
 
http://www. 
vsstle.edu.rs / 

 
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ:  
1. Текстилна технологија, 2. Текстилна хемија и 
заштита животне средине, 3. Конфекција, 4. Модни 
дизајн.   

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ:  
1. Текстилно инжењерство, 2. Заштита животне 
средине, 3. Дигитални дизан одеће. 
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Технолошки 
факултет- Лесковац  
 
http://www. 
tf.ni.ac.rs/ 
 

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ:  
Текстилна технологија 
 

МАСТЕР, ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ:  
1. Текстилно инжењерство,    
2. Индустријски дизајн текстилних производа. 

 

 Средња школа за 
текстил и дизајн,  
Лесковац  
 
http://tekstilidizajn.e
d u.rs/ 

Образовни профили: 
 
•Техничар дизајна текстила 
•Техничар - моделар одеће 
•Конфекционар – кројач 
•Механичар текстилних машина 
•Текстилни радник - плетач.   

Хемијско - 
технолошка школа, 
Врање  
http://www.htsvranj
e.edu.rs/ 

Смер - Техничар моделар коже  
Образовни профили: 
 
•Конфекционар одеће 

Школа за основно и 
средње образовање 
"Вуле Антић" 
Врање 

Смер – Текстилство  и кожарство  
Образовни профили: 
 
•Конфекцијски шивач (3 године)  
•Шивач текстила (2 године) 
•Шивач обуће (3 године)  

Техничка школа, 
Књажевац 
 
 
 

Смер - Техничар моделар коже  
Образовни профили:  
 
 Моделар и конфекционар кожне и крзнене одеће, 

 Моделар и израђивач обуће, 

 Моделар и израђивач кожне галантерије. 

Школа за основно и 
средње образовање 
"Јелена 

Смер - Текстилство  
Образовни профили:  
 
 Конфекцијски шивач (1год) 
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Мајсторовић", 
Књажевац 

Школа мода и 
лепоте, Ниш 
http://www.skolamo
d eilepote.com/  

Образовни профили: 
 
•Моделар одеће, 
•Дизајнер одеће 

Школа за основно и 
средње образовање 

"Младост", Пирот 
www.skolamladostpi

rot.edu.rs 

Смер - Техничар моделар коже  
Образовни профили: Текстилство  и 
кожарство  
 

 Конфекцијски шивач (3 године) 
 

4. ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Канцеларије за 
локални економски 
развој (КЛЕР) 
/Локалне агенције 
за локални 
економски развој  

Област деловања: 
 

Посебне организационе јединице унутар општинских 
управа или посебна правна лица која спроводе 
програме, пројекте и планове везане за ЛЕР, тј. 
активности везане за: привлачење нових домаћих и 
страних инвеститора; ширење локалних пословних 
активности; пружање подршке ММСП, маркетинг и 
промоција локација за инвестирање, припрема и 
одржавање база података, контакти са релевантним 
републичким, регионалним и локалним 
институцијама, итд. 
 

Мере подршке:  
Информисање пословног сектора о могућим изворима 
финансирања; Израда анализе о стању привреде; 
Промоција ММСП на сајмовима; Унапређивање 
услова пословања кроз залагање за мере и олакшице 
за бизнис сектора; Информисање и комуникација са 
инвеститорима; Пружање помоћи приликом 
аплицирања на позиве и конкурсе. 
 

http://www.skolamladostpirot.edu.rs/
http://www.skolamladostpirot.edu.rs/
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Приказ кључних резултата 
истраживања 

 

 

 

Податке о пословању, у највећем броју испитивања давали су 

предузетници и власници предузећа и то 67%, потом директори 13%, 

партнери 3% и финансијски директори 2%.  Међу осталим испитаницима 

су: заменик директора, директор комерцијале, директор рачуноводства, 

руководилац огранка, председник задруге, менаџер предузећа и 

секретар предузећа. 
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1. Учешће испитаника по окрузима 
 

 Од 100 анкетираних предузећа из области Т&О, највећи број анкетираних и 

анализираних предузећа послује у Нишавском округу (30) и Јабланичком округу 

(28), док их је најмање заступљено у Борском округу, свега 4.  

Већи број анкетираних предузећа у Нишавском и Јабланичком округу резултат 

је развијеније привреде града Ниша, чији је степен развијености изнад 

републичког просека. Покретач привреде Јабланичког округа је град Лесковац, 

који иако по степену развијености спада у трећу категорију, има веома дугу 

традицију пословања у текстилној индустрији, као и присуство страних 

компанија које доприносе бољем стању не само ове индустријске гране већ и 

привреде у целини.  

Низак број учешћа предузећа из Борског округа последица је неразвијености 

Т&О у овом региону, који је претежно орјентисан на индустрију метала и 

рударству. 

Постојање образовних институција у области Т&О у Нишу и Лесковцу, 

допринело је такође већој заступљености овог сектора.   

Јабланички
28%

Пиротски
14%

Нишавски
30%

Зачерски
8%

Пчињски
16%

Борски
4%
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2. Учешће испитаника по локалним самоуправама 

  

Највећи број анкетираних предузећа послује у градовима и већим општинама: 

Лесковцу (25), Нишу (23), Пироту (9) и Врању (8), док поједине мање општине у 

прекограничном региону (Трговиште, Мерошина, Црна Трава, Бојник, Лебане и 

друге) нису узеле учешће у испитивању због занемарљивог учешћа или 

непостојања Т&О сектора у локалној привреди.  

У Врању је таргетирано 19 предузећа, од којих је само 8 показало интересовање 

да учествују у истраживању, док је у општини Књажевац од 13 таргетираних 

предузећа учешће у изради студије узело само 5. У обе локалне самоуправе, 
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остварена је добра сарадња са Канцеларијама за локални економски развој које 

су доставиле базе података са којима су располагали у области Т&О, али 

контактирана предузећа нису пронашла лични интерес за учешће у 

истраживању. У општини Алексинац таргетирано је 8 предузећа, а испитано 5, 

што је указало на велику заинтересованост предузећа да учествују у 

истраживању. Такође треба нагласити да је у општини Пирот таргетирано 9 

предузећа и да су сви изразили спремност и заинтересованост да учествују у 

анкетирању.  

 

3. Делатност предузећа 
 

Већина  анкетираних предузећа 

бави се производњом одеће 66% 

као примарног производа, док се 

обрадом и производњом текстила 

бави 25% предузећа.  

Производњом прибора за 

текстилну индустрију и индустрију 

одеће бави се 5% предузећа, док се 

поједина предузећа баве и 

производњом текстила и одеће, 

али у занемарљивим количинама.    

Међу анкетиранима једно предузеће поред производње одеће пружа и стручне 

услуге дизајнирања и једно које производи кофилин – врсту синтетичке вате која 

се користи за јоргане и прекриваче и у индустрији намештаја. 

Међу анкетираним предузећима 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%.  

Поједина предузећа регистрована су под шифром  делатности која им није 

претежна, па се тако међу испитаним учесницима, јавља и шифра делатности - 

Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство, Сечење, 

25

66
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Текстил

Одећа

Материјал и 
прибор

Текстил и 
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обликовање и обрада камена, Производња керамичких предмета за 

домаћинство и украсних предмета и др.    

Иако регистровани под овим шифрама делатности, сва испитана предузећа се 

баве производњом текстила, одеће и прибора. Поједина предузећа 

регистрована су под шифром делатности за производњу текстила, али баве се 

производњом одеће, због немогућности да пронађу своје тржиште за пласман 

текстила који је скупљи од увозног, па су тако своју производњу 

преоријентисали на одећу и увожење текстила из Кине и Турске.   

Четири испитана предузећа регистрована су под шифром делатности у области 

трговине, али се баве и производњом. Међу анкетиранима је и једно предузеће 

које је регистровано под шифром - Поновна употреба и разврставање 

материјала и бави се рециклажом текстила.  

Добијени резултати евидентно показују да се велика већина анкетираних 

предузећа бави искључиво производњом одеће, док се производњом текстила 

као сировине за индустрију одећу бави само око 25%. Међутим треба нагласити 

да предузећа која производе текстил производе врло мале количине које су 

недовољне за унутрашње тржиште и унутрашње потребе, а да о извозу и не 

треба размишљати.  

Овом приликом треба нагласити да је у бившој СФРЈ све до распада 

земље била веома развијена примарна производња текстила, да су 

веома успешно радиле и привређивале фабрике за производњу и дораду 

текстила (предионице и сл.) и да се веома мало текстила и сировина за 

текстилну индустрију увозило из иностранства. 

Након распада СФРЈ и након губитка тржишта индустрија текстила и одеће 

суочила се са великом кризом и проблемима у пословању, а предузећа за 

производњу одеће која су опстала и новоотворена предузећа била су 

приморана да текстил и остале сировине искључиво увозе из иностранству 

(Турска, Кина и остале Азијске земље). 

Напомена: Поједина предузећа поред основне шифре делатности набројала и 

споредне шифре делатности, тако да збир из табеле испод, није 100 већ  102 

одговора. 
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Шифре делатности Број 
појављивања 

Проценти 
(%) 

1310 - Припрема и предење текстилних влакана 3 2.94 

1320 - Производња тканина 7 6.86 

1330 - Довршавање текстила 2 1.96 

1391 - Производња плетених и кукичаних материјала 6 5.88 

1392 - Производња готових текстилних производа, осим 
одеће 

15 14.71 

1393 – Производња тепиха и прекривача за под 1 0.98 

1394 - Производња ужади, канапа, плетеница и мрежа 3 2.94 

1396 - Производња осталог техничког и индустријског 
текстила 

1 0.98 

1399 – Производња осталих текстилних предмета 7 6.86 

1412 – Производња радне одеће 1 0.98 

1413 – Производња остале одеће 26 25.49 

1414 – Производња рубља 8 7.84 

1419 – Производња осталих одевних предмета и прибора 2 1.96 

1431 – Производња плетених и кукичаних чарапа 3 2.94 

1439 – Производња остале плетене и кукичане одеће 6 5.88 

1930 – Услужно шивење 1 0.98 

2219 – Произвидња осталих производа од гуме 1 0.98 

2341 – Производња керамичких предмета за домаћинство и 
украсних предмета 

1 0.98 

2370 - Сечење, обликовање и обрада камена 1 0.98 

3832 – Поновна употреба и разврставање материјала 1 0.98 

4616 - Посредовање у продаји текстила, одеће, крзна, обуће 
и предмета од коже 

1 0.98 

4641 – Трговина на велико текстилом 1 0.98 

4690 -  Неспецијализована трговина на велико 1 0.98 

4753 - Трговина на мало теписима, зидним и подним 
облогама у специјализованим продавницама 

1 0.98 

4771 – Трговина на мало одећом у специјализованим 
продавницама 

1 0.98 

9529 – Поправка осталих личних предмета и предмета за 
домаћинство 

1 0.98 
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4. Кључни производни програм 
 

 

Као кључни производни програм, у највећем броју одговара јавља се 

производња кућног текстила, разноврсни програм одевних производа, 

трикотажни програм одеће, радна одећа и доњи веш.  

 

Пет предузећа бави се искључиво производњом беби и дечије одеће, пет 

предузећа производи мушку одећу, док женску одећу производе три 

предузећа, од којих две предузетничке радње производе венчанице.   

 

Кућни текстил 20 

Разноврсни одевни 
програм 

15 

Разне врсте предива 14 

Трикотажни програм 
одеће 

8 

Радна одећа 8 

Доњи веш 6 

Беби и дечија гардероба 5 

Технички текстил 5 

Услуге веза и сито штампе 5 

Само мушка одећа 5 

Теписи и ћилими 4 

Спортска опрема 3 

Чарапе 3 

Рукавице 3 

Венчанице 2 

Остало 15 
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5. Структура власништва и облици организовања 
 

Од укупног броја анкетираних предузећа, 99% њих је у приватном власништву 

(99 предузећа), док је само једно предузеће у друштвеној својини (YUMCO -

Врање). 

Иако је Уставом још 2006. године укинут друштвени облик својине, у Србији и 

даље послују предузећа која су у њеном власништву. Једини разлог 

преживљавања оваквог вида својине јесте немогућност привлачења стратешког 

партнера под условима коју су планирани програмом приватизације.  

Од почетка деведесетих година 20. века приватизација у Србији се обављала 
кроз неколико различитих модела, али до данас, више од 20 година након што 
је процес приватизације почет, није у потпуности окончана. Према последњим 
подацима Министарства привреде, у Србији тренутно има 155 предузећа у 
реструктурирању, а 419 се налази у различитим фазама приватизације.  
Упркос релативно честим променама правног оквира за приватизацију током 
протеклих неколико година, усмерених на убрзавање и окончање овог поступка, 
евидентно је да се са приватизацијом застало, а да кључни проблеми, који су 
неретко имали одлучујући утицај на успешност процеса – вишак радне снаге, 
нерешена имовинскоправна питања, презадуженост – остају нерешени.  
Предузећа која су остала неприватизована не представљају само заробљен 
капитал, већ и сталне трошкове за централни буџет, а уједно и сталне губитке за 
буџете локалних самоуправа. 6. 

 

                                                           
6 Студија случај: Приватизација у Србији, др Бранко Радуловић мр Стефан Драгутиновић, 
НАЛЕД 2014. 
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 Најчешћи облик организовања са 60% је друштво са ограниченом 

одговорношћу (ДОО), док је на другом месту предузетничка радња са 35%. 

Предност ових облика организовања је знатно мањи ниво формалности 

процедура и унутрашње организације у функционисању друштва у односу на 

акционарско друштво. 

Свега 3% предузећа је регистровано као акционарско друштво (АД), 1% као 

ортачко друштво (ОД), а међу анкетиранима је и једна задруга.  

 
6. Начин оснивања 

 
 

Од укупног броја анкетираних 

предузећа, највећи број  

анкетираних предузећа је основан 

као породично предузеће, чак 

79%, док су 6% анкетираних 

стране компаније које су 

инвестирале у Републици Србији у 

период након 2000. године.  

Спроведено истраживање 

показује да су најодрживија 

пословања – пословања са 

члановима породице. Жеља за 

очувањем породичног бизниса, 

висок степен лојалности и 

поверења између чланова као и 

могућности проширења бизниса упошљавањем и других чланова породице су 

основни фактори који мотивишу и одржавају овакав вид пословања. 

Иако је приватизација у текстилном и одевном сектору, последњих 20 година 

била неуспешна, у региону источне и јужне Србије таргетирана су 3 успешна 

79%

3%
6%

12%

Породично предузеће

Приватизацијом бившег друштвеног 
предузећа
Страна инвестиција

Остало
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предузећа која су настала као резултат приватизације бивших друштвених 

предузећа. 

Начин оснивања осталих предузећа (12%) је - 5 предузећа је самоиницијативно 

основано, 2 предузећа кроз програм НСЗ – самозапошљавање, 1 преузеће кроз 

преузимање делатности из радног односа, 1 предузеће као друштвено 

предузеће и једно предузеће удруживањем чланова и оснивањем задруге.  

Интересантно је да је само једно од 100 анкетираних предузећа основано, а и 

даље функционише као задруга. 

  

7. Година оснивања 

 

Највећи број анкетираних предузећа основан је у периоду од 2001. до 2010. 

године (40%) и од 1991. до 2000. године (39%).  

Пре 1990. године, основано је само 7% предузећа,  а од 2010. године 14%.   

Овакав тренд оснивања предузећа у периоду од 1991. до 2010. године 

последица је: 

1) распада бивше Југославије, санкција и лоше економске ситуације у земљи,  

2) јачања конкуренције и губитка тржишта  и  

3) неуспешних процеса приватизације у РС у периоду након 2000. године, што је 

за последицу имало пропадања великих текстилних комбината и фабрика 

7
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одеће и отварање великог броја предузетничких радњи и малих предузећа за 

производњу и трговину текстила и одеће.  

 

8. Разврставање предузећа према величини 
 

Разврставање предузећа према 

величини обавља се сваке године за 

наредну годину, приликом подношења 

завршног рачуна односно финансијских 

извештаја Агенцији за привредне 

регистре. То значи да саме фирме, 

односно њихове књиговодствене 

агенције на основу података за 

претходну годину, врше сврставање 

према величини и овај податак 

пријављују АПР-у као део финансијског извештаја. Величина која се том 

приликом одреди важи током наредне године.  

 

Критеријуми за одређивање величине правних лица су: 

1. приход 2. имовина 3. број запослених 

  

Пословање у области Т&О сектору 

у највећем броју испитаника, 

обавља се у оквиру микро 

предузећа и то 62% док је великих 

предузећа само је 1%.  

Такође, 48% предузећа остварује 

приходе до 10 милиона динара, 

док преко 150 милиона динара 

остварује само 7% предузећа. Ови 

подаци експлицитно показују да се 

Мало
35%

Средње
2%

Велико
1%

Микро
62%

величина 
предузећа

приход

имовина

бр. 
запослених
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предузећа која се баве производњом текстила и одеће налазе у великим 

финансијским проблемима, да се суочавају са препрекама и баријерама у 

развоју и да немају могућности за раст и развој. 

Овакво стање привреде посматраног региона одраз је лоше социо-економске 

ситуације у Републици Србији и недостатка стратешког оквира на државном 

нивоу који би поспешио развој текстилне индустрије у целини. На државном 

нивоу, недостатак прилива нових средстава за модернизацију производње и 

унапређење производних капацитета, довело је до пада продуктивности, али и 

пада тржишног учешћа домаћих компанија на страним тржиштима услед 

немогућности одговора на тржишне захтеве са једне стране и јачања 

конкуренције са друге стране.  

Неуспешне приватизације текстилних предузећа утицале су да велики број 

радника остане без посла због затварања великих фабрика које су упошљавале 

преко 500 запослених, али и до покретање малих породичних бизниса са 

ограниченим производним капацитетима без могућности пласмана на 

иностраном тржишту.  

Такође високи парафискални намети који иду на терет послодавца, 

дестимулишу ширење пословања и запошљавање нових радника и утичу на 

пословања у зонама „сиве економије“.   

 

9. Број запослених 
 

Према резултатима истраживања, број запослених се креће у распону од једног 

радника до 1850 запослених.  

Највећи број анкетираних предузећа (46) налази се у групи од 1-10 запослених, 

док само два предузећа запошљавају преко 500 запослених – YUMCO АД Врање, 

које је и даље у већинском власништву Републике Србије и JEANCI SERBIA ДОО 

ЛЕСКОВАЦ, предузеће које је у приватном власништву инвеститора из Турске. 

Међу анкетиранима је и 16 предузетника који сами себе запошљавају и 

остварују приход радећи заједно са члановима своје породице, који нису 

пријављени.   
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Обрађени подаци дају јасну слику да анкетирана предузећа већином 

упошљавају женску радну снагу, тј. 70% запослених чине жене. 

Овом приликом треба истаћи да је највећи број анкетираних предузећа спреман 

да упосли нове раднике у случају отварања нових тржишта и нових послова, а 

да тренутно упошљавају мали број запослених (од 1 до 10) због ограничених 

производних капацитета и недостатка посла за домаће и страно тржиште. 

Напомена: Међу предузећима који имају број запослених од 1 до 10, убраја се и 16 

предузећа која имају једног запосленог.  

Број запослених Број ММСП 

само 1 16 

од 1 до 10 49 

од 11 до 50 33 

од 51 до 100 7 

од 101 до 500 9 

преко 500 2 

 

 

 

10. Кретање запослених у периоду од 2005-2015 

 

35%

26%

19%

9%

11%Расте

Опада

Стагнира

Флуктуира

Послује мање од пет 
година
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Анализа прикупљених података показује да се у 35% анкетираних предузећа 

повећао број запослених у периоду од 2005. до 2015. године, а да се у 26% 

анкетираних предузећа смањио број запослених. 19% анкетираних предузећа 

није мењало број запослених,  док је  9% предузећа у овом периоду имало 

нестабилне и турбулентне промене, где је број запослених опадао и растао.  11% 

предузећа послује мање од пет година, па промене на петогодишњем нивоу 

нису забележене.  

Може се закључити да број запослених у анкетираним предузећима није 

константан и да пре свега зависи од врсте и количине посла које предузеће 

обавља за домаће и/или инострано тржиште. Радници се запошљавају 

накнадно, по уговореном послу – на одређено, уколико обим пословања 

премашује тренутне капацитете. 

Наравно, треба истаћи и да је економска криза у Србији и региону утицала на 

промене у обиму производње и броју запослених. 

 

11. Старосна и квалификациона структура запослених 
 

Највећи број анкетираних 

предузећа (31%) која послују у 

пограничном региону са 

Републиком Бугарском 

запошљава старију радну 

снагу, (преко 50 година). 

Нешто мањи проценат (30%) 

предузећа је дало одговор да 

запослени припадају групи од 

30 до 40 година, док  најмањи 

број анкетираних (свега 11%) 

запошљава млађу радну снагу, 

односно до 30 година старости.  

На основу разговора са 

власницима и директорима 

предузећа, а и на основу 

0,04%
9,32% 2,69%

82,26%

3,63% 2,05%

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

10,18%

30,25% 28,73% 30,83%

до 30 
година

од 30 до 
40 година

од 40 до 
50 година

преко 50 
година

СТАРОСНА СТРУКТУРА
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разговора са експертима у области текстила и одеће, установљено је да млађа 

(пре свега женска популација) није спремна да ради у условима које нуде 

послодавци а који су најнеповољнији по питању плаћања. Такође, млађа 

популација није обучена за разлику од старијих од 50 година који су у  већини 

случајева радили у бившим друштвеним предузећима и имају знања и вештине 

које су стекли кроз радно искуство. 

Што се тиче образовне структуре, у сектору Т&О највећи процентан запослених 

- 82% ради са средњом стручном спремном. Врло често, због немогућности 

проналажења адекватног запослења у својој струци, радна снага је била 

приморана да се преквалификује, па је стручност у обављању посла из области 

Т&О индустрије у великом броју случајева последица дугогодишњег искуства 

обављања истог посла, а не образовања. 

Проценат високо квалификованих радника у посматраним предузећима је свега 

3%, док високу и вишу стручну спрему има 9% радника. То су, у највећем броју 

случајева, радници запослени у већим производним погонима и/или извозно 

орјентисаним предузећима, који имају развијен менаџмент, одсек за 

рачуноводство/финансије и маркетинг/продају. Са магистратуром и докторатом 

у овој области ради свега 0,4% запослених.     

21% испитаника наглашава да има проблем са  проналажењем квалификованог 

и стручног кадра, јер како су истакли, текстилни инжењери, мајстори са 

искуством, обучена и образована радна снага  није спремана да се радно 

ангажује у текстилној и индустрији одеће због малих примања и неадекватних 

услова рада.  

Неколико испитаника навело је озбиљан проблем у проналажењу радника, јер 

на локалном нивоу не постоји текстилна школа која би омогућила већи број 

стручних радника, док поједини проблем виде у постојању иностраних 

конкурентних предузећа на локалном нивоу, који имају могућност да више 

плате  радну снагу и обезбеде сигурнија и редовнија примања.  

Што се тиче средњих текстилних школа, број ђака који заврше школовање из 

године у годину опада, што говори и статистика из средње школе Текстила и 

дизајн  из Лесковца, где је 2005. године школу завршило 305 ученика, 2010. 

године 284, а 2015.године 264 ученика.  Према подацима разредних старешина 

са подручја рада текстилства, сви који су завршили средњу школу а нису 

наставили школовање засновали су радни однос. Ученици који похађају школу 
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имају прилику да практичну наставу спроведу у компанијама  "Falke"и "Autostop 

Interiors“. Ђаци који покажу заинтересованост за рад имају прилику да добију 

радна места у компанијама где су похађали праксу, па друга предузећа која не 

сарађују са школом имају проблем у проналажењу квалификоване радне снаге.  

Иако се школа кроз разне донаторске пројекте модернизовала, потребно је 

отварање нових образовних профила, као што је нпр. Оператер за компјутерско 

управљање текстилним машинама, како би могли да иду у корак са променама 

и да одговоре на растуће захтеве тржишта. 

 
 

12. Стандарди у пословању 
 

Спроведена анализа је показала да је само 8% анкетираних предузећа увело 

одређене стандарде у производњи и пословању.  

Најзаступљенији је ISO стандард 9001. Једно предузеће поседује и сертификат 

14001 - Систем еколошког менаџмента, једно предузеће које производи 

медицинску опрему има уведен стандард SRPS ISO 13485 - Медицински уређаји, 

системи менаџмента квалитетом; док једно предузеће које се бави текстилом у 

области индустрије аутомобила и поседује стандард ISO/ТS 16949 - Систем 

менаџмента квалитетом – Посебни захтеви за примену ISO 9001:2000 за 

произвођаче аутомобила и резервних делова. У питању је предузеће из 

Лесковца (страни инвеститор из Грчке / Атина) које производи ауто пресвлаке и 

патоснице за аутомобилску компанију Тоyота Европа, и које је било у обавези 

да уведе и спроведе све неопходне стандарде и процедуре у производњи.  

Током разговора са анкетираним предузећима, велики број њих истиче да нису 

заинтересовани за увођење стандарда, јер углавном раде услужне (лон) 

послове и немају потребе за увођење стандарда, а при томе немају ни 

финансијске ни техничке могућности. 
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13. Регистрација жига 
 

Спроведено истраживање показује да само 17% 

испитаника има регистрован жиг.  

Највећи број анкетираних предузећа истиче да 

нису заинтересовани за регистрацију жига, 

првенствено због недовољно финансијских 

средстава и капацитета за производњу своје 

робне марке. 

Као остале разлоге наводе недостатак тржишта и велику конкуренцију, пре 

свега црно тржиште и неконтролисани увоз текстила и одеће.   

 

14. Могућности за развој бренда 
 

Од укупног броја анкетираних предузећа, 58% њих је оценило да постоје 

могућности за развијање сопственог бренда, али да не постоји довољно 

развијено тржиште, док је 42% анкетираних предузећа нема довољно 

капацитета за развијање препознатљивог производа, или су своје пословање 

определили за вршење услужне делатности за друге произвођаче који имају 

већ изграђене брендове.    

10% предузећа сматра да већ производи брендиране производе, од којих је 

само неколицина задовољна тржишним учешћем својих брендова у земљи и 

иностранству.  

Велики део анкетираних предузећа је одговорило идентично као и за питање 

регистрације жига, истичући притом да нису заинтересовани за развој бренда, 

услед недовољно финансијских средстава и капацитета.  

Већина анкетираних предузећа истиче недостатак тржишта за пласман 

производа и јаку конкуренцију  као главне препреке  даљем ширењу пословања 

и развоју сопственог бренда. 

Да
17%

Не
83%
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Током разговора предузећа су посебно истакла проблем увоза и шверца робе 

са фалсификованим робним маркама европских и светских произвођача. 

 

 

15. Тржиште и циљне групе пословања 
 

 

Од укупног броја анкетираних предузећа, чак 91 предузеће продаје своју робу и 

услуге и на тржишту Републике Србије, док само 9% анкетираних предузећа је 

искључиво извозно орјентисано, односно 100% своје производње пласирају на 

инострано тржиште у виду лон послова.  

Када се говори о циљним групама предузећа која су анкетирана, највећи број 

предузећа производи за већи број циљних група, па тако 71 предузеће своју 

робу продаје крајњим купцима, 53 предузећа трговинама на велико, док 14 то 

чини кројачким компанијама из иностранства.   

  

71

28

14

53

24

Крајњи корисници

Кројачке компаније из Србије, који су 
подизвођачи

Кројачке компаније из Иностранства, 
који су подизвођачи

Трговци на велико

Остало
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16.  Канали продаје и дистрибуције 
 

 

 Највећи број 

анкетираних 

предузећа користи 

више начина за 

пласман својих 

производа. 35 робу 

продаје у оквиру 

својих 

малопродајних 

објеката, 69 

предузећа продаје 

на велико, док 

само пет предузећа 

има своју online 

продавницу на 

сајту.  

Међу осталим каналима продаје и дистрибуције, испитаници су навели да не 

поседују своју робу, већ да врше услуге шивења за друге кориснике, домаће и 

иностране компаније, њих 19.  

Такође, током разговора са власницима и директорима предузећа добијене су 

информације да је велики број предузећа некада поседовао своје малопродајне 

објекте, али да су због лошег пословања и слабе куповне моћи становништва 

били принуђени да затворе и наставе пословање само кроз пласман и продају 

производа на велико.  
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17. Проблеми и баријере у пословању 
 

 

Од укупног броја анкетираних предузећа, 95% њих се суочава са проблемима у 

пословању. Најчешћи проблеми предузећа су неповољно пословно окружење у 

Републици Србији и проблеми са наплатом потраживања (62 предузећа). 38 

предузећа нема довољно новчаних средстава за модернизацију производње, 

што је директно повезано са високим трошковима производње робе.  

Међу проблемима које су наводили, у највећем броју одговора јавља се и 

неконтролисан увоз и продаја робе пореклом из Кине или Турске на тржишту 

Републике Србије, где се због ниских продајних цена и мале куповне моћи 

становништва врло успешно продаје. Велике осцилације у обиму пословања по 

месецима услед флуктуације потражње на тржишту и недостатак сталних купаца 

такође су чести проблеми.  

34
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Поједини испитаници наводе фаворизовање и улазак страних инвеститора на 

домаће тржиште, који су – како наводе, конкуренција домаћој привреди, као 

један од немотивишућих фактора за започињање бизниса. Високи порези и 

доприноси који падају на терет послодавца онемогућавају ширење пословања 

и врло често доводе и до напуштања бизниса. 

 -  

18. Конкурентне предности 

 

Највећи број анкетираних и анализираних привредника истакао је  квалитетан 

производ (77%)  и  конкурентну цена 52% као главне предности које их издвајају 

у односу на конкуренцију на тржишту.  

Само 16 предузећа сматра да им сопствена технологија обезбеђује 

конкурентност, што доводи до закључка да је застарела опрема један од 

примарних проблема са којима се суочавају предузећа у Т&О индустрији. 

Неадекватне машине за рад не могу да произведу велики број серија уз 

квалитет који очекују купци.  

Флексибилна производња, тј. могућност израде малих серија које захтевају 

квалитет и брзину, брзи одговори на промене у захтевима купаца и брзина 

извршеног посла најзначајније су карактеристике оних испитаника који су своје 

производње подредили  лон  пословима.   
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19. Истраживање и анализа мишљења купаца 
 

Колико су анкетирана предузећа 

објективна у анализирању својих 

конкурентских предности може се 

закључити на основу податка да 54% 

њих, на неки начин, прикупља 

информације о мишљењима купаца.   

Најчешћи начин прикупљања 

информација о мишљењима купаца 

одвија се кроз свакодневну 

комуникацију, личним контактом или 

телефонским путем (64%), док 28% њих информације о утисцима купаца 

прикупља путем сопствених интернет страница, друштвених мрежа и емејла. 

Пет предузећа је одговорило да поседује књигу утисака у малопродајним 

објектима, док само једно предузеће податке на терену прикупља преко 

комерцијалисте.  

Чак 64% анектираних предузећа потребе купаца истражи путем свакодневне 

комуникације, из разлога што велики број испитаника има мрежу сталних 

купаца са којима има изграђен близак однос и добру пословну сарадњу која 

опстаје годинама.  

Због ограниченог обима пословања, велики број предузећа годинама сарађује 

са истим партнерима/купцима, који су упознати са квалитетом и асортиманом, 

па због тога у већини случајева не постоје базе података о спроведеним 

анкетама и задовољству купаца. 

На основу анализираних података, може се закључити да скоро половина 

анкетираних предузећа не прикупља податке о мишљењу купаца, што указује 

на немотивисаност произвођача за даља унапређења квалитета и усавршавања 

производа на основу захтева купаца. Потребно је нагласити да су то већином 

предузетници/микро предузећа (ДОО) са малим бројем запослених.  

Такође, предузећа која за инострано тржиште раде дорадне  (лон) послове већ 

имају уходане канале комуникације, па се такође не баве прикупљањем и 

анализом података о мишљењима и потребама купаца. 

Да  
54%

Не
46%
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Овакав став предузећа говори о томе да је још увек заступљен традиционалан 

менаџмент пословања, где су купци на последњем месту у лествици, за разлику 

од савременог приступа тржишту, где је предузеће усмерено на потребе и 

захтеве купца. 

 

20. Начини рекламирања 

 

Спроведена анализа показује да се чак 33% анкетираних предузећа не 

рекламира ни на један начин, док 46% њих рекламирање обавља путем wеб 

сајта и преко друштвених мрежа.  Такође,  рекламне материјале (каталози, 

брошуре, итд.) користи 38% анкетираних, а маркетинг преко медија (ТВ, Радио 

и новине) користи 18% анкетираних. Сајмове у земљи посећује 18% 

анкетираних, а сајмове у иностранству 8% анкетираних предузећа.  

Начин рекламирања је уско повезан и са начином пословања, те предузећа која 

не производе сопствене производе већ обављају дорадне и завршне послове 

кроз лон послове уопште не виде потребу за промоцијом. Ограничени и потпуно 

искоришћени производни капацитети предузећа која раде за велике купце, су 

разлог изостанка промотивних активности, пошто, како наводе, не могу да 

38%

18%

18%

8%

3%

46%

33%

6%

Рекламни материјала (каталози, 
брошуре, итд.)

Медији (ТВ, Радио и новине) 

Учешће на сајмовима и изложбама у 
Републици Србији 

Учешће на међународним сајмовима и 
изложбама 

Учешће у специјализованим форумима и 
састанцима

Преко web site-а предузећа и 
друштвених мрежа –Facebook, Tweeter, …

Не ракламирамо се

Друго



 

Bulgaria – Serbia  

ИПА 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 

 

 

89 
 

производе више него што тренутно раде, па тако немају потребу за 

привлачењем нових купаца. 

У савременом друштву потрошачи су готово свакодневно повезани са 

интернетом преко мобилних или десктоп уређаја преко којих преузимају 

информације о актуелностима, али и брендовима. Истраживања су показала да 

чак 60% корисника интернета не верује бренду који нема интернет сајт. Поред 

повећане видљивости и додатног канала комуникације поруке бренда, 

интернет сајт и друштвени медији омогућују грађење потрошачевог поверења, 

а поверење данас више него икада основ је за куповину на дужи рок.  

 

21. Потребе за стручним усавршавањем, 

преквалификацијом, доквалификацијом 

 

Током анкетирања предузећа разговарало се и о потреби за обукама, 

преквалификацији и/или доквалификацији запослених и том приликом сва 

анкетирана предузећа су се позитивно изјаснила.  

Највећи број предузећа изразио је интересовање за студијска путовања, тј. 

размену искустава и добре праксе (77%), за обуке у области маркетинга и 

промоције (59%) и за учење страних језика (52%). Обуке за запослене у области 

технологија у производњи интересује 32% анкетираних, док  22% анкетираних 

предузећа заинтересовано је за опште управљање и менаџмент.  
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Врло је важно нагласити да већина анкетираних предузећа у првом тренутку 

није умела да препозна своје недостатке, као и потребу за обукама, те су били 

сасвим задовољни постојећим стањем. Тек након питања о стручности из 

појединих области, као и предложеним могућностима  да путем студијског 

путовања размене искустава и добру праксу,  показали су спремност за ову врсту 

активности у будућем периоду. 

Такође, предузећа су се изјашњавала и о потребама за стручну и консултантску 

подршку, и слично као и код обука, сва предузећа су се позитивно изјаснила. 

Потребу за стручном и консултантском подршком изразило је  70% анкетираних 

предузећа, од којих 83 предузећа сматра да би им користила потребна помоћ у 

области аплицирања и спровођења пројеката финансираних од стане ЕУ. 

Такође, анкетирана предузећа су истакла и потребу за стручном помоћи из 

области маркетинга 71% и стратешког планирања 42%.  

Најмање стручне и консултантске подршке предузећима је потребно у области 

права и рачуноводства, јер предузећа која у оквиру своје организационе 

структуре немају правника и рачуновођу ту услугу већ плаћају и/или су спремни 

да плате. 
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22. На који начин се може унапредити постојеће 

пословање 
 

Више од половине анкетираних предузећа, тј. 52% је истакло да своје тренутно 

пословање може да унапреди проналажењем одговарајућег партнера у 

иностранству, док 51% анкетираних предузећа сматра да своје пословање може 

унапредити кроз обезбеђивање повољнијих кредита за обртна средства.  

Затим, 45% привредника сматра да им је потребна технолошка модернизација 

финансирана од стране ЕУ, а само 17% привредника планира увођење 

технолошке иновације у пословање. 

И овде је, као и у претходном питању, потребно истаћи да предузећа у први мах 

нису могла да препознају своје недостатке у односу на конкуренцију, што је врло 

повезано са устаљеним обимом производње за тачно одређени и познати број 

купаца.  
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Кроз разговор са представницима предузећима, установљено је да одређена 

предузећа понекад чак нису у могућности да испоштују унапред уговорене 

обавезе и преузете послове на домаћем или иностраном тржишту због 

недостатка финансијских средстава за набавку репроматеријала и сировина, 

стога су принуђени да одбијају потенцијалне купце/партнере, иако им је нови 

посао преко потребан.  

 

23. Коришћење финансијске и техничке подршке и 

помоћи државних институција 

 

Истраживања показују да чак 63% анкетираних предузећа није користило ни 

један вид финансијске помоћи и/или техничке подршке државе. 

Најчешћи вид коришћене помоћи су мере и програми које нуди Национална 

Служба за запошљавање, тачније 27 анкетираних предузећа је користило мере 

и програме самозапошљавања, Прве шансе, обука и тренинга, 

преквалификације, и сл. 

Такође треба нагласити да су 9 анкетираних предузећа (како страни 

инвеститори, тако и домаћа предузећа) били корисници подршке/помоћи од 

27

2

2

9

4

4

национална служба за запошљавање

Министарство привреде

Министарство трговине

SIEPA

Привредна комора

Друго

КОРИШЋЕЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋИ ИНСТИТУЦИЈА
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Агенције за промоцију извоза и привлачење инвестиција – СИЕПА. Само једно 

анкетирано предузеће је финансијску подршку добило од локалне самоуправе 

у којој послује. 

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. 

 

24. Чланство у професионалним организацијама, 

удружењима, кластерима 
 

Од 100 анкетираних предузећа, само 17 предузећа су чланице неког 

професионалног удружења, кластера и/или асоцијације.  

Од побројаних удружења треба споменути: Кластер текстилне индустрије 

Нишавског округа, Удружење привредника општине Алексинац, Удружење 

пословних жена града Врање, Удружење пословних жена Србије и Привредна 

комора.  

Кроз разговор са анкетираним предузећима закључује се да је овако мали 

проценат учешћа у стручним организацијама одраз великог степена 

неповерења између предузећа локалних произвођача, као између чланова 

удружења, асоцијација и кластера,  и да се у страху за сопствени посао и 

могућност да и други сазнају за пословне планове и активности, предузећа не 

удружују и не сарађују.  

Све ово наведено одраз је недовољне информисаности о могућностима које 

предузећа као удружена могу да остваре у индустрији Т&О.   

Добар пример кластера и предности које кластер може да донесе јесте кластер 

FACTS - www.clusterfacts.org.rs који олакшава пословање својим члановима, 

обезбеђује бољи пласман робе и већи профит. 

 

 

http://www.clusterfacts.org.rs/
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25. Сарадња са другим произвођачима Т&О на 

територији Републике Србије 

 

85% анкетираних предузећа сарађује са другим произвођачима у сектору Т&О у 

Србији, од којих је највише оних који раде као подизвођачи других предузећа 

71%.  

Док 52% анкетираних предузећа сарађује са 2 до 5 предузећа,  26% њих 

пословну сарадњу обавља са 6 до 10 предузећа.   

Међу предузећима у региону, постоје само појединачни примери сарадње 

предузећа у овој области по питању појединих набавни материјала и услуга, а 

заједничких послова у области испорука већих количина производа готово да 

нема.  

 

26. 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. 

71,4%

52,4%

53,6%

4,8%

Као подизвођач

Као наручилац

Као партнер

Друго
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Од 15 испитаника који до сада нису успоставили партнерске односе, њих 8 

планира да отпочне сарадњу у наредних годину дана. 

 

 Претходно позитивно искуство 

 Препорука од стране пословног партнера 

 Добра репутација предузећа 

 Познанство са власником / директором 

 Најнижа цена 

 Старост машина и опреме 

 Непосредна близина нашем предузећу 

 Број запослених 

 

27. Коришћење услуга трећих лица 

 

 

41% посто испитаника користи услуге трећег лица у свом месту пословања, од 

којих су највише заступљене: књиговодствене услуге (88%), затим услуге 

преводиоца, услуге шивења, итд. 

Оваква статистика говори да на локалним нивоима битни актери за развој 

текстилне и индустрије одеће, као и целокупне привреде нису повезани у ланац 

88,23%

8,82%

11,76%

5,88%

2,94%

Књиговођа

Услуге шивења

Преводилац

Адвокатске услуге

Превоз

УСЛУГЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
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вредности и да се локална средина често не препознаје као стимулативна за 

развој пословања. 

 
28. Набавка сировина и репроматеријала 

 

Када се говори о набавци сировина и репроматеријала, након анализе 

прикупљених резултата дошло се до податка да 40% анкетираних предузећа 

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.   

Затим, 20% предузећа сировине набавља и директно и преко посредника, а 86% 

предузећа сировину набавља изван свог места пословања.  Већина предузећа 

која увозе сировине то чини из Турске (25), Италије (15), Немачке (10), Кине (7) 

и Бугарске (6). Заступљеност сировина из Немачке и Италије последица је лон 

послова које предузећа обављају за ове две земље. На тржишту Републике 

Србије међу анкетираним предузећима препозната су три места у којима се 

сировина и репроматеријал највише набављају:  Београд, Нови Пазар и 

Лесковац.   

Најзаступљеније земље 
у којима се набавља сировина: 

Најзаступљенији градови у Србији 
у којима се набавља сировина: 

  

 Турска  Београд 

 Италија  Нови Пазар 

 Немачка  Лесковац 

 Кина  Ариље 

 Бугарска  Ниш 

 Аустрија  Врање 



 

Bulgaria – Serbia  

ИПА 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 

 

 

97 
 

29. Спољнотрговинска размена 
 

Од анкетираних 100 предузећа, 55% предузећа је извозно орјентисано од којих 

је 49%  било спремно да отворено говори о свом пословању по питању количине 

извоза.  

14% предузећа има извоз до 

милион динара, док преко 10 

милиона динара извози само 

18 предузећа. 9% предузећа 

извози цео асортиман, од 

чега је највише предузећа 

који обављају лон послове.  

94% извозно орјентисаних предузећа извози готове производе, док 11% њих 

извози и полупроизводе.   

 

Затим, 52% анкетираних предузећа одговорило је да им је  потребна стручна 

помоћ у проналажењу иностраних купаца и освајању иностраног тржишта, док 

је за 52% предузећа који извозе производе потребна помоћ приликом извоза. 

Осталим предузећима, међу којима је највише испитаника који обављају лон 

послове, помоћ није потребна.  

Међу извозно орјентисаним предузећима најзаступљенија су тржишта Италије 

и БиХ на које извози 10% анкетираних. На другом месту је Немачка (9%), а потом 

14 13

4

18

до 1 од 1 до 5 од 5 до 10 преко 10

ИЗВОЗ У МИЛ. РСД

45%

15%

14%

5%

17%

8%

Не извози

од 10 до 25

од 26 до 50

од 51 до 75

од 76 до 100

Извози све

ПРОЦЕНАТ ПРОИЗВОДЊЕ КОЈИ СЕ ИЗВОЗИ
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Хрватска и Црна Гора (8%).  Заступљеност испитаних предузећа на тржишту 

Италије на жалост није последица квалитетне и брендиране производње, већ 

јефтине радне снаге.  

85% извозно орјентисаних предузећа извози директно, без посредовања 

комерцијалних предузећа док 21% њих то чини преко посредника. Мали број 

предузећа извози робу и директно и преко посредника.  

Помоћ при извозу, потрена је за  50% анкетираних  предузећа и то у области  

права, царинске процедуре,  проналажења купца и тржишта, повраћај ПДВ, 

итд.) 

10%

10%

9%

8%

8%

7%

5%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

Италија

БИХ

Немачка

Хрватска

Црна Гора

Македонија

Аустрија

Бугарска

Енглеска

Русија

Француска

Холандија

Словенија

Чешка

Данска

Швајцарска

САД

Грчка

Косово

Норвешка

Шведска

Турска

Албанија

Финска

ЗЕМЉЕ У КОЈЕ СЕ ИЗВОЗИ
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Када се говори о увозу робе, сировина и репроматеријала, треба нагласити да је  

увозно орјентисано 47% анкетираних предузећа, од којих 19% увози у износу до 

1 милион динара, док преко 10 милиона динара увози 15% предузећа. 

 

 Већина предузећа која увозе 

сировине то чине из Турске 

(25), Италије (15), Немачке (10), 

Кине (7) и Бугарске (6). 

Заступљеност сировина из 

Немачке и Италије последица 

је лон послова које предузећа 

обављају за ове две земље. 

Заступљеност сировина из 

Турске и Кине последица је 

нижих цена сировина.  

Горе наведена статистика говори да предузећа из области текстила и одеће у 

посматраном региону мало извозе на инострано тржиште. Извозно орјентисана 

предузећа највећим делом обављају дорадне послове за иностраног партнера. 

Услед веома лоше сировинске базе у Србији, велики проценат материјала 

неопходних за производњу се увози. 

 

30. Прекогранична сарадња 
 

Од 100 анкетираних предузећа, 66% предузећа има позиван став о будућој 

прекограничној сарадњи са Републиком Бугарском.  

Као разлоге за позитиван став, њих 37 навело је могућност за пословање на 

новом тржишту, а 13 испитаника већ сарађује са појединим предузећима у 

Републици Бугарској и има позитивно искуство.   

Близина граничног прелаза и ниски трошкови транспорта за 8 испитаника су 

водећи фактори за будућу сарадњу, док 7 испитаника наводи да је важно 

неговање суседских односа. 4 испитаника види предност у томе што је Бугарска 

чланица ЕУ. 

19

7 6

15

до 1 од 1 до 5 од 5 до 10 преко 10

УВОЗ У МИЛ. РСД
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Велика већина анкетираних предузећа која су показала позитиван став у вези 

будуће сарадње је такође заинтересована за сваки облик повезивања са 

предузећима која се баве производњом текстила и/или одеће из 

прекограничних региона у Републици Бугарској, док је 78% заинтересовано за 

заједничко брендирање производа. 

Свега 7% испитаних навело је да нема позитиван став о прекограничној сарадњи 

због лошег искуства у пословању, неједнаког третмана у царинском систему и 

непостојања интересовања Бугара за куповину српских производа или 

непостојање капацитета за пласман робе.  

 27% испитаника има неутралан став из разлога што до сада нису имали никакво 

искуство у пословању и не познају тржиште. 

У протеклом периоду учињени су и  помаци у сарадњи овог прекограничног 

региона кроз пројекат "Заједно на европском тржишту“ који је кофинансиран од 

стране ЕУ кроз ИПА пројекат прекограничне сарадње Бугарске и Србије. Кроз 

овај пројекат успостављена је сарадња између предузећа  из Лесковца (Србија) 

И Ћустендила (Бугарска). 

 

Прекогранична сарадња 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. 
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Закључак анализе испитаних 
предузећа у пограничном региону 

Србије 
 

 

На основу, узорка од 100 анкетираних предузећа у области текстилне и 

индустрије одеће, донети су следећи закључци о стању ове индустрије у 

посматраном региону. 

Спроведена анализа показује да је текстилна индустрија и индустрија одеће у 

посматраном региону заступљенија у градовима и већим општинама. У 

појединим мањим локалним срединама ове индустрије готово да нема. Иако је 

у овом сектору највећи проценат малих предузетничких радњи и породичних 

предузећа, потенцијал за развој уз јасне смернице дефинисане у оквиру 

стратешког документа овог региона у области Т&О постоји. Производња одеће 

у већој мери узима учешће у пограничном региону у односну на производњу 
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текстила, што је резултат слабе сировинске базе у Србији и јефтиних сировина и 

репроматеријала пореклом из Кине и Турске. Неконтролисан увоз и продаја на 

црном тржишту утицали су на снижавање цене робе и услуга домаћих 

произвођача, као и на пад тржишног учешћа. 

Неуспешни процеси приватизације након 2000. године затворили су многа 

предузећа која су годинама пре тога веома успешно пословала како на 

домаћем, тако и на иностраном тржишту. Спроведена анализа јасно показује да 

је  период од 1991. до 2010. године био период оснивања многих  испитаних 

предузећа, што истиче предузетнички дух и потребу отпуштених радника да 

искористе своја знања и претходно стечено искуство и да наставе да послују у 

овој индустрији. 

Нелојална конкуренција, неконтролисан увоз производа из Кине и Турске 

условио је многе произвођаче да снизе цене својих производа и услуга а самим 

тим и да смање цене рада не би ли одржали конкурентност. Застарелост 

машина и број радника који најчешће не прелази 10 запослених, довели су до 

неконкурентности домаћих произвођача и пада тржишног учешћа на 

тржиштима на које је Србија некад извозила велике количине текстила и одеће.  

Овакво стање условио је све већи број домаћих фирми да пронађе нови 

профитабилни вид пословања – лон послове, у оквиру кога не морају да се боре 

за домаће тржиште, да размишљају о пласману своје робе и развоју сопственог 

бренда.  

Пошто се у највећем броју случајева пословање у пограничном региону своди 

на обављање лон послова, већина предузећа нема регистрован жиг, развијен 

бренд нити уведене стандарде производње и квалитета. Потенцијали за то 

свакако да постоје, али недостаје појединачна иницијатива и мотивација, као и 

стимулативно пословно окружење. Овакав вид пословања слаби 

препознатљивост домаће производње на домаћем и иностраном тржишту и 

утиче на стварање негативне слике региона и целе Србија као земље која ради 

туђу услугу а не своје производе. 

Неповољно пословно окружење, проблеми са наплатом потраживања, високи 

трошкови производње, недостатак нових технологија, затим високе државне 

дажбине у виду пореза и доприноса, као и фаворизовање страних инвеститора 

у давању субвенција су главне препреке данашњег пословања посматраних 

предузећа.  
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Конкурентност на тржишту се постиже оптималним односом квалитета и цене 

производа, флексибилним процесом производње и могућности да брзо 

одговоре на захтеве купаца. 

Услед фокусираности искључиво на производњу по поруџбини великих купаца, 

активности као што су истраживање тржишта, планирање производње и 

маркетинг готово да не постоје. Испитивање задовољства купаца се обавља 

врло често усменим путем, кроз неформалну комуникацију, што је резултат 

дугогодишње сарадње и изграђених добрих односа са партнерима/купцима. 

Може се закључити да посматрана предузећа још увек у потпуности нису 

усвојила савремени приступ пословања, где су купац и његове потребе на првом 

месту, где маркетинг игра значајну улогу у повећању видљивости а самим тим и 

продаје, а где се канали дистрибуције прецизно планирају.  

Ниска примања, неадекватни услови рада и неатрактивност Т&О индустрије, 

последњих 10 година, знатно су утицали на смањени број ђака са завршеном 

стручном спремом из ове области. Млади не проналазе интерес за наставак 

школовања у овој струци као ни запошљавање, те сектор Т&О већином 

запошљава старији женски кадар који нема нити мотивацију ни капацитета за 

даља стручна усавршавања. Међутим, иако запослени већином не поседују 

стручно образовање, веома су искусни у обављању захтеваног посла, што је 

последица дугогодишњег радног века проведеног у овој индустрији.  

Услед недовољне информисаности о предностима и могућностима које 

предузећа удруженим снагама могу искористити, потреба за професионалним 

удруживањем, заједничким наступом на трећим тржиштима или сајмовима 

ради привлачења нових купаца или постизања бољих услова продаје готово да 

не постоји.  

Иако ограничених капацитета за проширивање пословања, већина испитиваних 

предузећа је показала изузетно интересовање за прекограничну сарадњу са 

Бугарском. Близина тржишта, ниски трошкови превоза, позитивно претходно 

искуство и могућности које нуди ново тржиште ЕУ су само неки од разлога које 

су испитивана предузећа навела.  
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ПРЕПОРУКЕ 
У ЦИЉУ ДАЉЕ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ТЕКСТИЛНЕ И ИДУСТРИЈЕ 

ОДЕЋЕ У ШЕСТ (6) РЕГИОНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, У 

ПОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ СРБИЈА-БУГАРСКА 

 

На основу обрађених података анкетираних предузетника и власника предузећа 

и квалитативне анализе, уз укључивање мишљења анкетираних стручњака из 

Т&О сектора, а у циљу даље подршке развоју текстилне и индустрије одеће у 

шест (6) региона Републике Србије, у пограничној области Србија-Бугарска, 

предложене су следеће препоруке, класификоване према  три нивоа власти: 

републички ниво, регионални ниво и локални ниво. 
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ПРЕПОРУКЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ НИВОУ 
 

 Доношење стратешког оквира на републичком нивоу у области развоја 

индустрије текстила и одеће; 

 Припрема државних мера помоћи и подршке постојећим текстилним и 

произвођачима одеће у циљу модернизације производње (кроз 

повољније услове кредитирања, ниже пореске стопе, пореске 

олакшице, увођења ISO стандарда, регистрација жига, итд.); 

 Стимулативне мере за оживљавање Т&О индустрије (подршка при 

запошљавању, подстицање брендирања домаћих производа, итд.); 

 Припрема државних мера помоћи и подршке постојећим текстилним и 

произвођачима одеће у циљу стимулисања извоза робе и сировине 

(активности СИЕПА, административне процедуре, царинске процедуре, 

итд.); 

 Припрема државних мера помоћи и подршке новим и постојећим 

текстилним и произвођачима одеће у циљу обезбеђивања адекватног 

простора за рад, производњу и привређивање кроз оспособљавање 

постојећих и неискоришћених производних погона (бивше текстилне 

фабрике, складишта, итд.); 

 Припрема државних мера помоћи и подршке за очување старих заната 

(ткање, шивење, плетење, вуновлачарење, итд.); 

 Припрема државних мера помоћи и подршке у циљу заједничког 

деловања битних актера у области индустрије текстила и одеће кроз 

удружења, кластере и задруге; 

 Подршка предузећима у области индустрије текстила и одеће на 

међународним скуповима, стручним сајмовима у циљу промоције и 

проналажења потенцијалних купаца; 

 Боља координација рада надлежних институција (полиција, царина, 

инспекције, итд.) у циљу сузбијања сиве економије (пијачне продаја, 

неконтролисани увоз, контрола квалитета увезене робе итд.); 

 Подизање капацитета инспекцијских служба циљу сузбијања продаје 

робе на црном тржишту (бувљаци, пијаце); 
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 Усклађивање образовног система са потребама тржишта у сектору 

текстилне и индустрије одеће; 

 Увођење нових савремених образовних профила у области текстилне  и 

индустрије одеће који прате трендове на тржишту; 

 Изједначавање услова субвенционисања домаћих инвеститора са 

страним инвеститорима.  

 

ПРЕПОРУКЕ НА РЕГИОНАЛНОМ НИВОУ 
 

 Успостављање сарадње на регионалном нивоу између образовних 

институција (средње и више школе и факултети) и предузетника / 

привредника у циљу обуке и усавршавања постојеће радне снаге и 

обуке и праксе ученика и студената, организација практичне наставе, 

итд.; 

 Организација такмичења најбољих ученика и студената из области 

креативних индустрија, иновација и технологија.  

 Веће укључивање регионалних развојних агенција, РПК, удружења и 

кластера у циљу регионалног повезивања постојећих произвођача 

текстила и одеће, промоције постојеће производње, подршке извозу, 

итд. 

 Предузимање иницијатива регионалних развојних агенција у 

аплицирању и спровођењу пројеката у области текстилне и индустрије 

одеће; 

 Припрема и организација регионалних и прекограничних сајмова и 

манифестација у циљу промоције текстилних и одевних производа, 

регионалног и прекограничног повезивања, размене искустава, 

упознавања, итд; 

 Припрема маркетинг планова и комуникационих стратегија за 

промоцију индустрије текстила и одеће на регионалном и 

прекограничном нивоу; 
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 Израда студије о изводљивости о могућностима за развој 

прекограничног бренда и прекограничне робне марке у индустрији 

текстила и одеће; 

 Подршка постојећим удружењима, асоцијацијама и кластерима у 

области текстила и одеће; 

 Израда базе података регионалних произвођача одеће и текстила; 

 

ПРЕПОРУКЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 
 

 Припрема локалних мера помоћи и подршке постојећим текстилним и 

произвођачима одеће у циљу модернизације и технолошког 

унапређења производње (локалне таксе и порези, локални буџетски 

фонд, итд.); 

 У оквиру локалних стратегија развоја дефинисати циљеве развоја Т&О 

сектора код оних градова/општина где је заступљен овај сектор; 

 Подршка новооснованим предузетничким радњама и малим 

предузећима кроз оснивање бизнис инкубатор центара (простор, услуге, 

техничка и административна подршка, итд.); 

 Подршка произвођачима текстила и одеће у процесу формирања 

удружења и асоцијација на регионалном и прекограничном нивоу; 

 Припрема маркетиншких и промотивних материјала на српском и 

енглеском језику у циљу промоције локалне индустрије текстила и 

одеће; 

 Припрема инвестиционих локација (greenfield i brownfield) у циљу 

привлачења нових инвеститора и подршке локалној пословној 

заједници; 

 Припрема и организација тренинга и семинара за произвођаче текстила 

и одеће (приступ ЕУ фондовима, средства Владе РС, извоз на страна 

тржишта, итд.); 

 Припрема локалних база података о произвођачима текстила и одеће; 

 Заступање локалних произвођача текстила и одеће на међународним 

сајмовима, изложбама и посетама; 
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 Оснивање привредних савета локалних заједницама, са 

представницима ММСП из области текстилне и индустрије одеће; 

 Помоћи фирмама у изради квалитетних пословних профила и wеб-

портала за повезивање са партнерима и стратешким инвеститорима; 

 Интерни споразуми о сарадњи између релевантних институција/битних 

актера о спровођењу практичне наставе; 

 Побољшати услове практичне наставе у текстилним школама како би 

ученици по завршетку школовања били спремнији за рад. 

 Анкетирање предузећа и школа у области текстилне индустрије и 

индустрије одеће,  праћење промена и спровођење адекватних мера 

унапређења; 

 Иницирање јавно-приватног партнерства на локалном нивоу; 

 Континуирана и активна подршка КЛЕР-ова у пружању информација о 

могућим мерама подстицаја; 

 Пружање стручне помоћи предузетницима приликом аплицирања за 

средства и подстицаја од стране запослених у КЛЕР-у  

  Промоције предузећа из области текстилне индустрије и индустрије 

одеће на званичним страницама локалних самоуправа; 

 Привући донаторска средства за унапређење радне снаге у сектору 

текстила; 

 Стипендирање најбољих ученика и студената уметничких, техничких и 

технолошких факултета 
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/pu 
blication/wcms_300463.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 E-капија, 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://privredniimenik.com/pretraga.php?kategorija=30&delatnost=0&mesto=715

689  29    

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

Претрага фирми – Екапија, 

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

oizvodnja%20ode%C4%87e&pg=6     

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

31. EURATEX – Тhe European Apparel and Textile Confederation,  

http://euratex.eu/about-euratex/who-we-are/   

32. European Skills Council – Textile Clothing Leather Footwear, 

http://europeanskillscouncil.t-c-l.eu/ 
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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. 
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