
РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА

О ПРЕДУЗЕТНИШТВУ МЛАДИХ
У СРБИЈИ, ЦРНОЈ ГОРИ И БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Поводом Године предузетништва у Републици Србији 2016.

Датум одржавања: уторак, 25. октобар 2016. године, са почетком у 9.30 
Место одржавања: Хотел Crowne Plaza, Ул. Владимира Поповића бр. 10, Нови Београд. 

Број учесника: укупно 200: млади предузетници/предузетнице, незапослени млади са евиденције Националне 
службе запошљавања, студенти завршних година факултета (апсолвенти) и представници ђачких парламената 
у средњим школама, представници друштвено одговорних домаћих и страних компанија, представници Влада 
Републике Србије, Републике Црне Горе, Савета министара Босне и Херцеговине, Републике Српске, Централне 
банке Црне Горе, образовне институције, представници међународних организација, експерти, невладин сектор 
и медији.

Организатори: Удружења грађана: Центар за транзицију и људска права Спектар, Корак даље, Јелек.

Медијски покровитељи: Вечерње новости, дневни лист Блиц,  портал Блиц, Новинска агенција Бета,  Економетар, 
Магазин Бизнис, Ало, 24 сата, РТВ Студио Б, БН телевизија, АТВ, РТ Републике Српске, ТВ Пинк, ТВ Пинк ЦГ.

Покровитељи конференције: Министарство привреде у Влади Републике Србије, кроз програм Развојне 
агенције Србије и компанија Visa. 

Пријатељ Конференције: Forma Ideale.

О Конференцији

Стопа незапослености младих (до 30 година) у Србији, према подацима Националне службе за запошљавање 
износи 43,1 одсто, и двоструко је већа у односу на незапосленост опште популације. Стопа запослености младих 
је ниска – износи свега 15,7 одсто. Слично показују и статистички подаци земаља у региону. На Балкану је свака 
друга особа узраста од 18 до 24 године незапослена. Највећу стопу незапослених младих у регији има Босна и 
Херцеговина, док се Црна Гора суочава са наглим порастом незапослености високообразованих (45,3%).
Анкете показују да након школовања 35 одсто младих у Србији жели да започне сопствени бизнис, што је знатно 
ниже од европског просека. У региону најнижи просек младих који желе да се баве предузетништвом има Босна 
и Херцеговина. 
Судећи према оваквим показатељима, предузетништво младих у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и 
њеним ентитетима, представља изузетно неискоришћен привредни потенцијал. Због тога је један од изазова 
за државу стварање повољније пословне климе и образовног система у којем ће млади бити подстицани на 
економску активност, било да се ради о самозапошљавању и оснивању нових предузећа или о побољшању 
одрживости и расту већ постојећих предузећа чији су оснивачи млади. 

Циљеви Конференције 

Циљеви прве Региналне конференције о предузетништву младих су: да охрабри младе на самозапошљавање и 
оснивање сопствених предузећа; да подстакне дијалог свих релевантних субјеката у друштву – предузетница/
предузетника, представника Владе, финансијских институција, привредних асоцијација, страних и домаћих 



компанија и невладиног сектора,  о креирању повољног пословног амбијента за оснивање и развој предузећа 
чији су оснивачи млади; увођење знања из области предузетништва у образовни систем; веће учешће младих у 
процесима економског одлучивања; да помогне умрежавању младих из Србије,  Црне Горе, Босне и Херцеговине 
и њених ентитета Републике Српске и Федерације БИХ.

Медијска кампања 

Конференцију ће пратити интензивна медијска кампања од стране националних медија Србије, Црне Горе, Босне 
и Херцеговине и Републике Српске са циљем да се предузетништво младих у региону промовише и наметне као 
важна тама у друштву и јавности.

УЧЕСНИЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ:

Млади предузетници из Републике Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Републике  Српске и Федерације 
БИХ
Назапослени млади и представници студентских асоцијација и ђачких парламената из Србије, представници 
удружења младих из  Црне Горе, Босне и Херцеговине, Републике Српске и Федерације БИХ
Представници Владе Републике Србије: Министарство привреде, Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, Развојна агенција Србије, Фонд за развој Републике Србије
Представници Владе Републике Црне Горе: Министарство просвете
Представници Савета министара Босне и Херцеговине: Министарство спољне трговине и економских односа
Представници Владе Републике Српске: Министарство рада и борачко – инвалидске заштите  
Централна банка Црне Горе и представници пословних банака 
Представници образовних институција
Представници националних служби за запошљавање
Представници невладиног сектора
Представници међународних организација
Конференцију ће отворити и одржати уводне речи пред сваки панел представници Влада Републике Србије, 
Владе Републике Црне Горе, Савета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Српске и представници 
институција и пословног сектора. 

 ПАНЕЛИ:  

Актуелно стање и перспектива предузетништва младих у региону  

Финансијска писменост младих – услов за успешно предузетништво 

Предузетништво - изазов за образовни систем

Унапређење пословања малих и средњих предузећа у власништву младих на нивоу локалне 
заједнице,  повезивање у земљи, региону и Европи


