
05.04.2019. 
Помоћ Хелпа у започињању и развоју пословних активности 

 
Уговор о сарадњи на пројекту „Подршка социо-економској стабилности у 

региону Западног Балкана 2019-2020“, који се финансира у оквиру „Немачке 
развојне сарадње“, потписали су градоначелник града Kраљева др Предраг 
Терзић и сениор менаџер за економски развој организације Хелп Маша Бубањ.  

Градоначелник је подсетио на то да је највећи проблем града Краљева 
велика незапосленост и да смо у претходних неколико година успели значајно да 
умањимо број незапослених на територији града Краљева. Од почетних 14.000 
незапослених, данас се на евиденцији Националне службе за запошљавање – 
Филијала Краљево налази око 10.400 наших суграђана који чекају посао – рекао је 
Терзић.  

„Управо захваљујући мерама активне политике запошљавања и 
подстицајима које пружамо домаћим, али и страним инвеститорима, успевамо да 
умањимо број незапослених у граду на Ибру. У наредној години успећемо да тај 
број значајније смањимо управо кроз отварање фабрике „Тај групе“ и кроз почетак 
рада фабрике „Леони“, која ће постати највећи послодавац у граду Краљеву. Наша 
сарадња са организацијом Хелп је сада већ вишегодишња и управо сарађујући са 
пријатељима из Хелпа успевали смо да запослимо особе које теже могу да се 
запосле“, рекао је Терзић, па додао да ћемо „кроз удруживање средстава заједно 
дати допринос економско и еколошки одрживом развоју на територији града 
Краљева. Град је обезбедио 25.000 евра, а Хелп 72.000, чиме ћемо да дамо 
подстицаје привредницима. Укупно 30 корисника добиће новац како би запослили 
људе на територији града Краљева“.  

Градоначелник је истакао да је граду ова помоћ и више него драгоцена и 
захвалио Хелпу са надом да ће пројекат протећи у најбољем могућем реду и да 
ћемо у наредним годинама наставити сарадњу. 

Хелпов сениор менаџер за економски развој Маша Бубањ изразила је 
велико задовољство што још једном у граду Краљеву - 14 пут, започиње нови 
пројекат који финансира Влада Немачке односно Министарство спољних послова.  

„Ово је за нас јако значајан пројекат, посебно што радимо на територији 
града Краљева, јер је ово пројекат регионалног карактера. То је потпуно нови 
приступ за Хелп који спроводимо практично од 2017. године, а немачка Влада и 
даље успешно подржава наше пројекте. Ми смо до сада у Краљеву подржали 
више од 650 клијената кроз програме самозапошљавања и нових упошљавања и 
изградили више од 160 стамбених јединица за угрожена лица“, рекла је Маша 
Бубањ уз напомену да ова помоћ премашује 3.000.000 евра.  

„Учешће града је за донатора, у овом случају немачку Владу, јако битно и 
један од главних услова, с обзиром на то да град на тај начин показује 
посвећеност проблемима са којим се суочавају грађани“, нагласила је менаџерка 
Хелпа. 

Шеф канцеларије Хелпа у Краљеву Драгомир Спасић је рекао да се 
успешна сарадња са градом Краљевом наставља кроз овај пројекат који је 
намењен отпочињању и развоју малих бизниса.  



„Клијентима ће бити пружене стручне и пословне обуке. Донација ће бити 
искључиво у опреми односно кроз средства неопходна за рад, просечне 
вредности у износу од 2.400,00 евра, не у новцу. Планирамо да што пре почнемо 
информативну кампању, која ће се одржавати у просторијама локалне 
самоуправе, где ћемо нашим потенцијалним корисницима пружити све 
информације везане за пројекат, добиће конкурсне формуларе и смернице како се 
попуњавају. Селекција ће бити спроведена у више фаза, након чега приступамо 
куповини опреме“, појаснио је Спасић и истакао да се све ради заједно са градом 
који делегира члана комисије који заступа његове интересе. 

Пројекат „Подршка социо-економској стабилности у региону Западног 
Балкана 2019-2020“, укупне вредности 3.619.880,00 евра, уз донаторску подршку у 
оквиру „Немачке развојне сарадње“, Хелп реализује од јануара 2019. до краја 
децембра 2020. године. Вредност дела активности у Србији, за четири града и 
општине и шест установа за извршење кривичних санкција, износи 969.230,00 
евра. Kомпонента економског оснаживања кроз подршку доходовним 
активностима у Србији реализује се у Kраљеву, Лесковцу, Нишу и Пироту. 

 
 


