РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Да ли сте знали да око 20% младих који су
учествовали у ученичким компанијама у средњој
школи, касније заиста и оснују своје предузеће?

Пројекат “Ученичке компаније-лидери предузетништва ”,
спроводи удружење Омладински Едукативни Центар”,
финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

СТАТИСТИКА
Незапосленост младих је данас глобални проблем.
Према подацима. Анкете о радној снази из октобра
2013. године, стопа незапослености лица радног
узраста у Србији износила је 23%, док је стопа
незапослености
младих узраста 15 до 29 година, знатно већа (између
15 и 19 - 62.8%, 20 и 24 - 46.5% и 25 до 29 - 35.8%). Овим
бројкама наша земља далеко надмашује земље у ЕУ.
Према званичној статистици Еуростата, стопа
незапослености у Европској унији, у децембру 2013.
износила је 10.7%, а стопа незапослености младих
испод 25 година старости 23.2%. Стопа активности
младих у Србији је веома ниска, због дугог школовања
и чињенице да млади најчешће не раде док студирају.
Такође, стопа самозапослености је веома ниска, свега
6%, спрам 12% у осталим земљама Европе.
Са претходним проблемом директно је повезан и
проблем недовољно развијеног предузетништва у
нашој земљи. Предузетништво младих посебно је
неразвијено, упркос појединачним покушајима да се
кроз пројекте утиче на развој предузетничког духа и
подршку предузетничким
омладинским иницијативама. Млади у Србији и даље
преферирају запошљавање спрам самозапошљавања.
Већина младих тежи запошљавању у јавном сектору.
Предузетнишво се и даље перципира као посао
високог ризика и претња, а не као шанса.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Једно од најрелевантнијих истраживања у Србији
извршила је организација Business Innovation Programs
2010. године.
Основни налази овог истраживања су указивали на
следеће:
*Недостају пословне обуке које би биле приступачне
младима одмах по завршетку школе, да би наставили
учење и капитализовали знање стечено за време учешћа
у ученичкој компанији;
*Програм ученичког предузетништва је јако добро
примљен, а његови корисници га сматрају позитивним и
корисним ;
* Утицај Програма ученичког предузетништва на младе у
Србији је значајан, највише због два главна фактора:
1. Врло висок проценат младих који су побољшали
пословна знања и вештине.
2. Врло висок проценат младих који планирају да започну
сопствени посао.
Према овом истраживању око 4% младих, који су као
ученици учествовали у програму ученичких предузећа, је
касније отворило своје предузеће или радњу. Ово се
објашњава, пре свега, чињеницом да их је око 80%
наставило са образовањем на универзитету по завршетку
средње школе. У земљама у којима постоји дужа пракса
имплементације програма ученичког предузетништва
статистика показује да је преко 25 % корисникау доби од
25 до 34 године живота започело сопствени посао.

Године 2007. резултати једне јавне консултације у ЕУ су
представљени и развијени у документу „Школе у
Европској унији у 21. веку“, који је јасно назначио
потребу за развитком „Средине отвореног учења“ и
поставио школе за вође у промовисању
предузетничког начина размишљања.
У складу са тим, пројекат обухвата стварање
Регионалног центра за омладинско предузетништво у
Економској школи Ниш које ће бити Инкубатор за
покретање нових ученичких компанија југо источне
Србије и стварање механизама за реализацију њихових
циљева и планова за успешно пословање. Конципиран
је тако да представници ученичких компанија прођу
све фазе које су подразумеване за успешно
функционисање и опстанака на дуги рок једне
компаније а то су: производња, дизајн, маркетинг,
наступ на тржишту, продаја, наплата , реинвестирање у
повећање капацитета, преговори са добављачима и
купцима, вођење финансија, креирање и финализација
процеса за добијање и увођење потребних стандарда,
док ће млади предузетници имати прилику да унапреде
своје знање из оних области за које се определе.
Све заинтересоване школе и млади предузетници са
својим идејама и концептима за оснивањем ученичких
компанија и њихов комплетан рад ( производња,
дизајн,

маркетинг, пољопривреда, продаја, добављачи,
наступ на сајмовима, купци, финансије и
рачуноводство) моћи ће у овом центру да добију
бесплатну помоћ и едукацију.
Када млади људи, конкретно у овом пројекту
ученици средњих школа и млади предузетници
прођу све ове реалне фазе пословања једне
компаније они су спремни по завршетку свог
школовања за запошљавање самих себе али и
других радника у оквиру својих компанија чиме
стварају услове, сервисе, услуге и механизме за
запошљавање младих и унапређују запошљивост
што је главни стратешки циљ уназад три година
Министарства омладине и спорта.
Сврха пројекта је створити кроз Регионални
центар за омладинско предузетништво у
Економској школи Ниш капацитете код младих
људи од 15 до 19 година да се баве
предузетништвом у свим његовим облицима а
нарочито производњом, који ће и по завршетку
пројекта наставити да послују успешно
остварујући профит и ширећи постојећу
економску активност кроз укључивање нових
коопераната, купаца, стварањем омладинских
задруга на сеоским подручјима које ће такође
заједнички наступати на тржишту и производити
производе тако увећавајући профит и обим
пословања на дуги рок. Очекивани ефекат је да се

Иновативност пројекта се огледа у томе што су носиоци
свих фаза предузетничког деловања ( производња, дизајн и
маркетинг, продаја, наступ на тржишту) ученици средњих
школа и предузетници активни у својим реалним, а не
виртуелним компанијама које стварају приход и профит.
Ефекат пројекта је успостављање међународне сарадње са
ученичким компанијама из Словеније, Македоније и
Немачке што ће дати ефекат дистрибуције свих производа
на ино тржиште. Ове активности ће имати за ефекат
партнерство са међународном студентском организацијом
АИСЕЦ чији ће практиканти из пет различитих земаља
боравити у посети 6 недеља, из сваке земље по један
студент економије и један агрономије или технологије
производње хране и анализирати пројекат кроз све
производне процесе.
15 ђака из сваке ученичке компаније из Куманова,
Словеније и Немачке ће у склопу пројекта посетити
ученичке компаније у Нишу које су носиоци пројектних
активности, анализирати њихова искуства , представити
своја и утврдити конкретне кораке за даљу сарадњу на
заједничким пројектима.

ШТА ЈЕ УЧЕНИЧКО
ПРЕДУЗЕТНИШТВО?
Ученичко предузетништво је програм који на практичан
и једноставан начин ученицима представља све
елементе правог предузетништва. Приказује стваран
живот стварне компаније у периоду од једне године,
током које ученици-предузетници, оснивају, воде и
затварају своју компанију. Циљ програма је да ученици,
поред теоретске основе о ученичком предузетништву,
стекну и практичне вештине вођења пословања.
Програм је у средњим школама у Србији започео
2003/2004 школске године, а развијен је од стране
непрофитне организције Достигнућа младих Србије.
Око 20% младих који су учествовали у ученичким
компанијама у средњој школи, касније заиста и оснују
своје предузеће, што је преко три пута више од опште
популације.
Стварање регионалног центра за ученичко
предузетништво у Економској школи ће довести до
могућности неформалног образовања средњошколаца.

ШТА ЈЕ УЧЕНИЧКА КОМПАНИЈА?
Ученичка комапнија је образовни програм за
укључивање ученика у развој стварних компанија, са
стварним производима и новцем за време трајања
њиховог средњошколског образовања. Програм се
заснива на принципу учење кроз рад – ученици кроз
наставни план, под надзором посебно обучених
професора-ментора, стварају компанију, развијају је и
затварају у току једне године. Проучавајући животни
циклус једне компаније уче како да се носе са
проблемима, препрекама и успесима. Основна идеја је
подстицање предузетничког духа и финансијске
писмености, а најважнији жељени резултат програма је
отварање могућности самозапошљавања и
запошљивости младих по завршетку школовања кроз
практичну примену стечених теоријских знања.
Концепт ученичке компаније подразумева да ученици
стичу знања и вештине из области предузетништва
формирањем компанија, у којима „раде“ у току једне
школске године. Компаније се формирају на почетку
школске године, и до краја те године ученици пролазе
све фазе рада стварне компаније. То подразумева да они
сами организују рад у својој компанији, сами се
опредељују за своју пословну идеју, истражују тржиште,
састављају бизнис план, израђују производ/услугу,
осмишљавају
маркетинг и промоцију своје компаније, и сами продају
своје производе/услуге. Све ове кораке они пролазе уз

подршку и помоћ обучених наставника-ментора, који
ученицима дају савете и помоћ у реализацији
планираних
активности.

Ученици кроз програм добијају прилику да развију
своје предузетничке вештине, ставове и знања попут
самопоуздања и самоиницијативе, финансијске
писмености, тимског рада, као и методе за планирање
будућности.
Ученичке компаније се кроз активности попут сајма
ученичког предузетништва упознају са конкурентима и
сарадницима из других градова и земаља, те размењују
искуства и стичу нове контакте, градећи сопствену
предузетничку мрежу.
Шта ћете као ученик уложити, а шта добити
ангажовањем у ученичкој компанији?
Уложићете:
*део слободног времена
* рад
* таленат
* стрпљење
* способности

Добићете:
* нова знања
* драгоцена искуства
* нове контакте
* вештине комуникације
* вештине руковођења
*увид у шансе за развој
каријере

УЧЕНИЧКА КОМПАНИЈА “ORGANIC”
Ученичка компанија „Organic“ настала је при
реализацији пројекта Министарства омладине и
спорта „Органска производња-развојна шанса за
младе“ који су ученици Економске школе из Ниша
спровели са Омладинским едукативним центром из
Ниша. Бави се производњом и паковањем
специфичних производа израђених од природних
сировина из нашег окружења. Ученици су желели
да пронађу другачију примену сировинама које су
свуда око нас, а запостављене су од стране људи.
Видели су перспективу у органској производњи и
употреби сировина са незагађених простора и
успели да обједине две битне области;
предузетништво младих и органску производњу.
У производном асортиману имају слатка од
љубичице, вргања и црне трубе, затим природни
инстант „Organic coffee“, органско ђубриво „Аnimalia“ које представља мешавину зеолита и ђубрива
слепог миша, као и 12 врсти органских чајева и 3
врсте зачинског биља. Оно што је карактеристично
за све њихове производе је то што поред
занимљивих састојака и амбалаже од кафеног
папира сви производи имају лековита својства.
Производи се могу пронаћи у здравим хранама у
Нишу и Београду, преко fb странице „Оrganic“, као и
на различитим сајмовима широм Србије.

Ова ученичка компанија се пласирала на
Национално такмичење најбољих ученичких
компанија освојивши треће место на Регионалном
такмичењу ученичких компанија. У конкуренцији од
20 најбољих ученичких компанија у Србији, на
Националном такмичењу ова ученичка компанија
освојила је 2. место. Реакције посетилаца су биле и
више него позитивне, обзиром да се производи из
понуде ове ученичке компаније не могу пронаћи на
нашем, ни страном тржишту.
Због великог интересовања како домаћих, тако и
страних компанија за производе које нуди ова
ученичка компанија, уз услуге које нуди Регионални
центар за предузетништво у Економској школи Ниш,
ученичка компанија ће се претворити у удружење
које ће моћи да прати пословне активности које
реализује. На тај начин, биће омогућено лакше
пословање у земљи, као и почетак сарадње са
иностраним фирмама.

“Трогодишње учешће у ученичкој компанији омогућило ми је да
развијем практичне вештине из области предузетништва и да на
лакши начин разумем све оно што се учи у теорији, односно да
схватим како једно предузеће заиста функционише. Планирам да
наставим да се бавим предузетништвом и након завршетка
школовања.”
Кристина, 19 година
“Ученичка компанија ми је пружила прилику да откријем своје
таленте, стекнем пуно контаката и увидим значај предузетништва.”
Анђела, 16 година

Управо је циљ Регионалног центра за предузетништво да
помогне у стварању што више оваквих ученичких компанија,
које ће временом постати функционалне за самостално
обављање делатности и самим тим допринети решавању
проблема незапослености младих подстичући
самозапошљавање.
Контакт
Марко ђорђевић 064 171 30 77
Кристина Петровић 060 32 80 877
Братислав Васић 066 656 04 00
organicnis@gmail.com
Економска школа Ниш
Адреса: Мајаковског 2

