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Додељени сертификати предузећима подржаним програмом ЕУ ПРО 
 

Сертификате предузетницима и представницима микро и малих предузећа 
чији пројекти ће бити подржани у оквиру програма ЕУ ПРО који финансира 
Европска унија уручили су на свечаности у Краљеву министар за европске 
интеграције Владе Републике Србије Јадранка Јоксимовић и генерални директор 
за суседске односе и преговоре о проширењу при Европској комисији Kристијан 
Данијелсон. Додели су присуствовали и шеф Делегације Европске уније у Србији 
амбасадор Сем Фабрици и градоначелник града Kраљева др Предраг Терзић. 

Сертификати су уручени групи од 68 предузећа која послују у Златиборском, 
Kолубарском, Мачванском, Моравичком, Подунавском, Поморавском, Расинском, 
Рашком, Топличком и Шумадијском округу, којима су одобрена средства у укупној 
вредности од око 1,4 милиона евра. Преосталих 38 предузећа уговоре су 
потписала у Бујановцу 22. фебруара ове године у присуству шефа Делегације ЕУ 
у Србији амбасадора Сема Фабриција.  

Уз подршку Европске уније, микро и мала предузећа ће добити бесповратна 
средства за набавку нове опреме, што ће им омогућити да повећају 
продуктивност, а средства ће, између осталог, бити додељена предузећима која 
послују у области информационих технологија, која се баве производњом 
прехрамбених производа или прерадом дрвета.   

Са територије нашег града, средства су добили: „Тријумф Станић“ из 
Ковача (производња прехрамбених производа), „Порто Тим“ из Матарушке Бање 
(производња одеће), „Боснић намештај“ из Жиче (производња намештаја), и 
„Галант – плус“ д.о.о. (производња прехрамбених производа). 

Поздрављајући госте у име града домаћина свечаности, градоначелник 
Краљева др Предраг Терзић је честитао добитницима сертификата и изразио наду 
да је новац који су добили од ЕУ програма добро искоришћен. Градоначелник је 
истакао веома добру сарадњу града Краљева и развојног програма.  

„У октобру прошле године смо потписали уговоре о финансирању три веома 
значајна пројекта за град Краљево. Обезбедили сте нам новац за План детаљне 
регулације другог градског прстена који ће омогућити да тежак камионски 
саобраћај више не пролази кроз центар града. Када изградимо ову саобраћајницу, 
моћи ћемо да учинимо живот Краљевчана бољим и еколошки чистијим. У Краљеву 
45 година нису отваране фабрике, а захваљујући председнику Републике Србије 
Александру Вучићу, сада се граде две фабрике - турске „Тај групе“, која ће 
запослити 2.500 људи, и немачког „Леонија“, у коме ће посао наћи чак 5.000 
Краљевчана. Преко ЕУ програма добили смо новац за техничку документацију за 
изградњу постројења за пречишћавање подводних вода и хвала Вам на помоћи од 
24.600 евра“, рекао је градоначелник Краљева и додао: „Краљево је и град спорта, 
у коме су претходне године одржани Лига нација у одбојци у мушкој и у женској 
конкуренцији, и Дејвис куп меч. Планирамо да ове године будемо домаћини 
Балканског шампионата у атлетици, а Ви сте нам са 100.100 евра омогућили да 
направимо платформу којом ће они наши суграђани који имају инвалидитет моћи 
да сиђу до атлетског стадиона и да га користе као и сви ми“, казао је 
градоначелник Краљева захваливши на помоћи и изразивши наду да ће ова 



средства помоћи свим привредницим да запосле своје рођаке, комшије и 
пријатеље и да ће цео овај део Србије, свих 68 општина и градова, напредовати. 

Генерални директор за суседске односе и преговоре о проширењу при 
Европској комисији Kристијан Данијелсон је истакао да је почаствован што је на 
једном оваквом догађају и да је импресиониран презентацијом овог програма.  

„Овакви програми, који се раде заједно са Владом Србије, дају конкретне 
резултате, а то значи економски развој, као и да имате могућност да испуните 
своје снове и да запослите људе и боље живите. Овај начин на који добијате 
подршку од ЕУ је прави начин. Треба да се надамо да и у следећем кораку имамо 
ову стопа успеха. Бројне су активности које ћемо радити заједно у будућности, а ја 
се радујем следећем кораку где ћемо видети конкретне радове“, поручио је 
Кристијан Данијелсон уз честитке добитницима.  

Министар за европске интеграције Владе Републике Србије Јадранка 
Јоксимовић је истакла значај тога да се састанци не одржавају само у Бриселу или 
Београду, већ и у Краљеву, „које је свакако један од најзначајнијих градова, којем 
треба и нових инвестиција и одрживог развоја“. Она је истакла „да је интерес, не 
само Министарства за европске интеграције, које је координатор програмирања 
ових средстава и свих улагања Републике Србије, да, без обзира на политичке 
прилике, овај период пре пуноправног чланства, када су нам доступна и средства 
и различити програми и могућности да развијамо економију, али и идемо у правцу 
одрживог развоја, искористимо на најбољи могући начин“.  

„Одрживост значи да стварате паметан развој, који ће значити да и сутра 
ваш бизнис и привреда и економија Србије могу да оставе боље тле и боље 
услове за оне који долазе. У томе је суштина одрживости. Ми настојимо да у овој 
фази научимо, искористимо све што нам је доступно“, рекла је министарка и 
додала: „Не дешава се одрживи успех преко ноћи, али је важно препознати 
стратешки правац развоја, бити упоран и не посустати пред првим препрекама. ЕУ 
је клуб држава која је показала да су заједнички интереси држава и заједничко 
обликовање политика донели мир, просперитет и бољи живот. Локалне 
самоуправе би требало што више да јачају своје јединице за коришћење фондова 
на локалу“, поручила је Јадранка Јоксимовић изневши податак да је трећина 
предузетника који ће повући ове грантове из сектора пољопривреде, а да је скоро 
50 одсто грантова отишло предузетницима који припадају категоријама тешко 
запошљивих група, пре свега жене и млади. 

Успешним спровођењем пројекта Европска унија ће помоћи да укупно 106 
микро и малих предузећа унапреди своју производњу и квалитет производа и 
отвори нова радна места, допиносећи тако унапређењу конкурентности локалне 
привреде у Србији. Kроз пројекат ће се уз подршку Европске уније набавити 
опрема за микро и мала предузећа вредна више од два милиона евра. 

Активности ЕУ ПРО, програма који доприноси равномернијем друштвено-
економском развоју Србије, Европска унија подржава са укупно 25 милиона евра. 
Циљ је повећање конкурентности микро и малих предузећа, побољшање 
пословног окружења и унапређење социјалне кохезије у 99 јединица локалне 
самоуправе, у Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне 
Србије. Активности на терену спроводи Kанцеларија Уједињених нација за 
пројектне услуге (УНОПС). 


