Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за друштвене делатности
Број: 400-611-1/22-XXV
Датум: 22.06.2022. године
Крагујевац
Градска управа за друштвене делатности на основу члана 11. алинеја 18. Одлуке о организацији
градских управа града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца '' број 37/21-пречишћен текст) у вези члана
3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање
програма/пројеката или финансирање недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију
програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења (“Службени лист града Крагујевца“ број 39/20 –
пречишћен текст и 6/22) дана 22. јуна 2022. године, донела је
НАЦРТ
закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан
Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма удружења/организација у области привреде
на територији града Крагујевца у 2023. години
I Одређују се области :
• Унапређење пословног амбијента на територији града, генерисање нових пословних идеја и увођење
нових технологија заснованих на „паметним специјализацијама“ охрабрење предузетничке иницијативе и
спремности за отпочињање сопственог посла;
• Подстицање конкурентности и иновативности привредних субјеката, њихово пословно повезивање и
јачање капацитета за успешнији наступ на домаћем и иностраном тржишту;
• Повећање запошљивости, посебно незапослених из категорије теже запошљивих лица, промовисање
еколошки здравих и економски одрживих грана индустрије;
подршка организовању привредних јавних манифестација, стручних скупова и реализовању активности
усмерених ка афирмацији привредних и туристичких потенцијала града, промовисању и брендирању производа
и услуга са подручја Шумадије;
• Подстицање друштвене одговорности компанија, начела фер односа према конкуренцији и
потрошачима, сузбијање „сиве економије“, злоупотребе монополског положаја и других друштвено штетних
појава на тржишту, одрживост зелене агенде пословања (очување/одрживост био диверзитета);
• Подршка истраживачким и издавачким подухватима, обележавању значајних датума и јубилеја из
области привредног развоја града и сл.,
као приоритетне области које тематски треба да обрађују предлози програма, који ће бити реализовани у 2023.
години и који треба да допринесу јавном интересу града Крагујевца.
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финансирање/суфинансирање програма удружења/организација у области привреде на територији града
Крагујевца у 2023. години.
III О овом Нацрту биће спроведена Јавна расправа у периоду од 23.06.- 28.06.2022. године, закључно са
даном 28. јуном 2022. године, након чега ће бити организована Јавна трибина.
ВД НАЧЕЛНИКА,

Никола Рибарић,с.р.

