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Поштовани, 
 
имам  част  и  задовољство  да  Вас  у  име  организатора,  Техничког  факултета  "Михајло  Пупин"  у 
Зрењанину,  Универзитета  у Новом Саду,  позовем да  учествујете  у раду Округлог  стола у оквиру 
четврте, последње годишње фазе реализације пројекта: 
 
"УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ КЛИМЕ, АНАЛИЗА АСПЕКАТА И МОГУЋИХ ПРАВЦА ДЕЛОВАЊА 

КОД МЛАДИХ У РЕГИОНУ СРЕДЊЕГ БАНАТА" 
 
финансираног од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку 
делатност Аутономне покрајине Војводине у периоду 2016.‐2019. (Број: 142‐451‐2139 / 2019‐01). 
 
Основу  за  расправу  представљаће  приказ  монографије  под  називом  “МЛАДИ  И  ПРЕДУЗЕТ‐
НИШТВО: РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА У РЕГИОНУ СРЕДЊЕГ БАНАТА”, чије је објављивање један 
од  излазних  резултата  истраживања  спроведених  на  пројекту.  Аутори  у  овој  монографији 
засновали су  своје презентације на релевантним достигнућима и подацима из светске и домаће 
пословне праксе у областима која су анализиране, као и резултатима истраживања у вези развоја 
предузетничког понашања код младих у региону средњег Баната. 
 
Намера организатора је да сагледавање искустава и актуелних кретања у свету и код нас резултује 
правцима  и  могућностима  за  унапређење  предузетничке  климе  у  региону.  Аутори  ће  укратко 
презентовати  своје  налазе,  чиме  се  жели  подстаћи  дискусија  у  следећим  правцима: 
самозапошљавање  и  развој  предузетништва  код  младих  кроз  образовање  и  обуке,  утицај 
животних вредности на предузетничке намере, однос младе популације према предузетништву, 
приватном бизнису и самозапошљавању, амбијент за покретање и вођење бизниса, стимулативне 
мере за покретање бизниса итд.  
 
Округли сто је планирано да се одржи дана 15. новембара 2019. године у мултимедијалној сали 
(учионица 35, 2. спрат) Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењанину, улица Ђуре Ђаковића 
бб, са почетком у 10.00. Предвиђено трајање округлог стола је око 90 мин. 
 
Надамо  се  да  ће  ова  тема  наћи  на  Ваше  интересовање  и  да  ћете  се  одазвати  позиву  и  узети 
учешће у раду овог округлог стола. 
 
Прилог:  Руководилац пројекта 
1. Програм округлог стола  Проф. др Драган Ћоћкало 
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ПРОГРАМ ОКРУГЛОГ СТОЛА 

у оквиру четврте годишње фазе реализације пројекта: 
"УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ КЛИМЕ, АНАЛИЗА АСПЕКАТА И МОГУЋИХ ПРАВЦА ДЕЛОВАЊА КОД 

МЛАДИХ У РЕГИОНУ СРЕДЊЕГ БАНАТА" 

 

Приказ монографије 
“МЛАДИ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО: РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА У РЕГИОНУ 

СРЕДЊЕГ БАНАТА” 
 

15. новембар 2019. године, мултимедијална сала (учионица 35, 2. спрат) Техничког факултета 
"Михајло Пупин" у Зрењанину 

 

 
10:00 ‐ 10:10  ПОЗДРАВНА РЕЧ 

Представник рукводства Техничког факултета "Михајло Пупин" 
у Зрењанину 
 

10:10 ‐ 10:15  УВОДНА РЕЧ 
Проф. др Драган Ћоћкало, руководилац пројекта 
 

10:15 ‐ 11:00  др Срђан БОГЕТИЋ, професор струковних студија 
“Системска подршка предузетништву код младих” 

  Проф. др Драган Ћоћкало, руководилац пројекта 
“Предузетништво и млади у Србији: Перспектива стања и предлог 
смерница за унапређење” 

  Проф. др Милан Николић 
“Предузетничке намере студената у Србији: Утицај животних 
вредности и зависти” 

  Доц. др Сања СТАНИСАВЉЕВ 
“Значај примене ЛЕАН и савремених концепта у производњи малих 
и средњих предузећа у Србији” 
 

11:00 ‐ 11:20  Излагања других учесника и дискусија 
 

11:20 ‐ 11:30  Закључивање рада Округлог стола 
 

11:30  Коктел 
   

 



 

ИЗВОДИ ИЗ ПРЕДГОВОРА И ПОГЛАВЉА МОНОГРАФИЈЕ 
 
“...Ова  монографија  представља  резултате  рада  на 
истраживачком  пројекту  „Унапређење  предузетничке 
климе,  анализа аспеката и могућих праваца деловања код 
младих  у  региону  Средњег  Баната“,  који  се  реализује  на 
Техничком  факултету  „Михајло  Пупин“  у  Зрењанину, 
Универзитета у Новом Саду, а који је финансиран од стране 
Покрајинског  секретаријата  за  високо  образовање  и 
научноистраживачку  делатност  Аутономне  Покрајине 
Војводине,  Републике  Србије.  Такође,  материјал 
презентован  у  овој  публикацији  је  резултат  дугогодишњег 
теоријског  и  практичног  рада  на  Катедри  за  менаџмент 
Техничког  факултета  „Михајло  Пупин“  у  Зрењанину,  на 
пољу проучавања и развоја предузетничког понашања код 
младих,  у  функцији  регионалног  развоја  и  развоја 
управљања у области малих и средњих предузећа (МСП). 

Данас  се  савремена  економија  посматра  као  економија 
предузетништва.  Предузетништво  представља  основну 
тековину  тржишне  економије.  Оно  је  кључни  принцип 
понашања  појединаца  и  пословних  организација  у 
економији  која  се  заснива  на  приватној  својини  и 
слободном  тржишту.  У  економији  предузетништва  сви 
запослени и  све организације морају да  се предузетнички 
понашају.  Развој  предузетничког  понашања  и 
предузетничке  културе  условљени  су  повећањем 
конкуренције  на  глобланом  тржишту.  Такође,  економски 
развој  новоиндустријализованих  земаља,  попут  Кине  и 
Индије,  у  значајној  мери  је  директно  утицао  на  измену 
начина  размишљања  пословних  људи  широм  света,  а 
домети  кинеског  предузетничког  понашања  су  видљиви  у 
последњих петанест година свуда у свету. 

Крај деведесетих година двадесетог века као и прва декада 
новог  века  обележене  су  продором  младих  у  области 
предузетништва,  поготову  у  сектору  информационих 
технологија.  Револуциони  развој  Интернета  је  омогућио 
такозваној „генерацији X“, да постигне значајне економске 
резултате  у  пословању,  у  релативно  кратком  временском 
периоду.  Иако  је  овај  тренд  делимично  заустављен  са 
избијањем светске економске кризе 2008. године, млади и 
даље  играју  кључну  улогу  у  секторима  попут 
информационо‐комуникационих  технологија,  чистих 
технологија итд. 

С друге  стране посматрано, млади људи, много више него 
остале  старосне  категорије,  могу  имати  проблема 
приликом  уласка  у  свет  рада  и  пословања,  односно 
приликом  пронажења  послова,  који  одговарају  њиховим 
формалним квалификацијама и способностима. Проблем је 
посебно  уочљив  у  земљама  у  развоју,  ако  и  у  земљама  у 
транзицији,  где спада и Србија. Развијене економије света 
су  детектовале  овај  проблем  и  као  решење  понудиле 
развијање  предузетничких  способности  код младих,  као и 
институционално  деловање  у  овој  области,  кроз  примену 
политика и мера које унапређују укључивање младих у свет 
предузетништва.  

Проблематици  младих  и  предузетништва  приступило  се 
захватајући  одређена  питања  и  проблематику,  на  неки 
начин  опредељену  поставкама  пројекта,  из  кога 
монографија произилази. Следећи дедуктивни логички ток, 
материјал монографије је структуиран и изложен тако, да је 
за резултат ипак добијена једна целовита, шира слика...” 

СИСТЕМСКА ПОДРШКА ПРЕДУЗЕТНИШТВУ КОД 
МЛАДИХ 

Institutional support for youth entrepreneurship 
др Срђан БОГЕТИЋ, професор струковних студија 

Извод:  Искуства  развијених  земаља  показала  су  да  је 
подстицање  младих  ка  предузетништву  један  од 
добрих  модела  за  њихово  оспособљавање  за  рад  у 
предузећу  или  оснивање  сопственог  предузећа. 
Предуслов,  за  успешну  реализацију  програма  подршке 
младим предузетницима, је постојање система, који је 
настао  као  последица  адекватног  пословног 
амбијента  креираног  од  стране  државе.  Европска 
унија  кроз  своја  стратешка  документа  покушава  да 
подржи  младе  и  да  њихово  окретање  ка  сопственом 
бизнису  учине  ефикаснијим  и  са  што  више 
самопуздања.  Република  Србија  је  успоставила 
одређени систем подршке за младе предузетнике, али 
нажалост  он  је  још  увек  неефикасан  и  недовољан  за 
потребу која постоји или мотивисање неопредељених 
младих за покретање сопственог бизниса. 
 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО И МЛАДИ У СРБИЈИ: 
ПЕРСПЕКТИВА СТАЊА И ПРЕДЛОГ СМЕРНИЦА ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ 
Entrepreneurship and youth in Serbia: The perspective 
of state and proposal of the guidelines for 
improvement 
Проф. др Дејан ЂОРЂЕВИЋ, Проф. др Драган 
ЋОЋКАЛО 

Извод:  Незапосленост,  посебно  код  младе  популације, 
представља  један од  кључних  економских проблема. У 
превазилажење ових проблема морају да се укључе све 
релевантне институције, у циљу стимулисања младих 
ка укључивању у предузетничке процесе. Овде су дате 
основне полазне поставке и виђење предузетништва, 
као  и  пословних  аспеката  предузетничког  понашања, 
путем  теоретских  и  практичних  перспектива 
глобалних,  европских  и  трендова  региона  Западног 
Балкана.  У фокусу  је млада популација  (15‐24 године)  ‐ 
незапосленост,  проблеми  и  перспективе.  Један  део 
студије посвећен је анализи могућности за унапређење 
предузетницког  понашања  код  младих  у  Србији  и 
региону  Средњег  Баната,  а  на  бази  трендова, 
статистичких  показатеља  и  резултата  спроведеног 
истраживања  ставова  младих  према  предузет‐
ништву  и  покретању  сопственог  бизниса.  Узорак 
истраживања  је  у  периоду  од три године сачињавало 
1750  испитаника  из  Србије  и  900  испитаника  из 
региона,  студената оријентисаних  ка бизнису. Млади 
су  нестимулисани  за  укључивање  у  предузетничке 
процесе јер имају жељу да оснују сопствени бизнис, али 
као најчешће разлоге који их од тога одвраћају наводе: 
недостатак  финансијских  средстава,  недостатак 
искуства  у  вођењу предузећа,  недостатак  знања,  као 
и  недостатак  праве  идеје.  Фактори  који  одвраћају 
испитанике да покрену сопствени бизнис, представљу 



резултат  непостојања  адекватног  амбијента  за 
подстицање  предузетништва  код  младих.  На  крају 
рада  су  дате  смернице  за  унапређење  предузет‐
ништва на домаћем тржишту. 
 

ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ НАМЕРЕ СТУДЕНАТА У СРБИЈИ: 
УТИЦАЈ ЖИВОТНИХ ВРЕДНОСТИ И ЗАВИСТИ 
Entrepreneurial intentions of students in Serbia: the 
impact of life values and envy 
Проф. др Милан НИКОЛИЋ, Доц. др Едит ТЕРЕК 

Извод:  У  овом  раду  истражене  су  релације  између 
животних  вредности  и  зависти,  с  једне  стране  и 
предузетничких  потенцијала  и  предузетничких 
намера, с друге стране. Истраживање је спроведено у 
Србији,  а  испитаници  су  били  студенти.  Укупно  је 
сакупљено  380  валидних  упитника.  За  обраду 
података коришћене су следеће статистичке методе: 
дескриптивна  статистика,  корелациона  анализа, 
регресиона  анализа  и  t‐тест.  Основни  резултати 
истраживања су следећи: 1. Корелације између ајтема 
животних  вредности  и  димензија  предузетничких 
потенцијала и димензија теорије планског понашања, 
већим  делом  нису  статистички  значајне,  али 
истовремено постоји и значајан број корелација које су 
позитивне  и  статистички  значајне.  Најснажније, 
статистички  значајне  и  позитивне  корелације 
остварују следећи ајтеми животних вредности: LV17 ‐ 
Знање  и  мудрост,  затим  LV3  ‐  Осећај  постигнућа, 
затим  LV2  ‐  Узбудљив  живот,  и  LV10  ‐  Срећа, 
задовољство животом.  2.  Регресиона анализа  указује 
на  присуство  статистички  значајног  предиктивног 
дејства  појединих  ајтема  животних  вредности  на 
димензије  предузетничких  потенцијала  и  теорије 
планског понашања. Предиктивно дејство није толико 
снажно,  али  постоји  код  појединих  ајтема  животних 
вредности.  То  су  исти  ајтеми  који  имају  најснажније 
корелације,  па  се  може  рећи да  су  резултати ове две 
анализе  конзистентни.  3.  Димензија  EI  –  Предузет‐
ничке  намере  се  налази  под  статистички  значајним, 
позитивним  предиктивним  дејством  ајтема  LV2  ‐ 
Узбудљив живот и  LV17  ‐ Знање и мудрост, али и под 
статистички  значајним,  негативним  предиктивним 
дејством  ајтема  LV8  ‐  Слобода  и  LV12  ‐  Уживање.  4. 

Између  зависти  и  димензија  предузетничких 
потенцијала  и  димензија теорије  планског  понашања 
постоји  већи број  статистички значајних негативних 
корелација.  Ово  је  више  изражено  код  димензија 
теорије планског понашања. Осећања ниже вредности 
у  односу  на  друге  људе,  перцепција  досадног  и  лошег 
живота,  нарочито  се  негативно  одражавају  на 
предузетничке  потенцијале  и  намере.  Завист  која  се 
јавља услед жеље за већом забавом, путовањима, као 
и  услед  перцепције  о  недостатку  среће,  такође,  има 
негативан  утицај  на  предузетничке  потенцијале  и 
намере,  али  је  тај  утицај  осетно  слабији.  5.  Постоји 
статистички значајно предиктивно дејство појединих 
ајтема  зависти  на  димензије  предузетничких 
потенцијала и димензије теорије планског понашања. 
Али,  то  дејство  није  толико  снажно  изражено.  6. 
Поједини резултати указују на могућност (ипак малу) 
да  завист,  у  неким  околностима,  може  благо 
подстаћи ентрепренеуриал интентион. 
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Извод: У раду се анализира значај примене савремених 
концепта,  флексибилне  производње,  LEAN  концепта  у 
производњи,  поготову  у  сектору  малих  и  средњих 
предузећа.  Динамичност  и  учесталост  промена 
унутар  и  изван  предузећа  условљава  опстанак  истих 
константним  прилагођавањем,  адаптивношћу, 
флексибилношћу, применом савремених метода, нових 
знања,  вештина  и  концепта.  Један  од  начина 
постизања  конкурентности,  па  и  остварења  водеће 
позиције  јесте  економична  –  LEAN  производња. 
Увођењем  и  применом  LEAN  производње  предузећа 
остварују  бројне  бенефите,  снижавају  трошкове, 
смањују  губитке,  а  подижу  квалитет  производа  на 
виши ниво. 
 

 


