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КРАГУЈЕВАЦ - ДАНАС

◼ Град Крагујевац је економски, административни, 
културни, образовни, здравствени, спортски и 
политички центар Шумадије и Поморавља, као и 
читавог региона Централне Србије. 

◼ Макрорегионални центар Србије

◼ Четврти град по величини у Србији

◼ Буџет локалне самоуправе - 76 милиона ЕУР

◼ Број становника 179.417

◼ Површина 835 км2

◼ Универзитетски центар - 12 факултета. Просечан број 
студената 16.000 годишње



АНАЛИЗА ЛАНЦА 

ВРЕДНОСТИ
◼ Студија под називом ,,Анализа ланца вредности металског и 

ИКТ сектора у привреди града Крагујевца" је резултат 
истраживања које је реализовано у оквиру Програма подршке 
локалним самоуправама у Србији на путу придруживања ЕУ: 
унапређење квалитета услуга, дијалога заинтересованих страна и 
ефикасност локалне администрације. Истраживање је спроведено у 
периоду јануар 2019. - јуни 2020. године у сарадњи са 
представницима Градске управе, односно Канцеларије за локални 
економски развој Града Крагујевца. 

◼ Предмет истраживања је анализа ланца вредности металског и ИКТ 
сектора у привреди Крагујевца. Циљ истраживања је 
идентификовање и анализа перформанси свих учесника у ланцу 
вредности, пословног окружења и институција подршке, како би се 
дефинисали субјекти који остварују кључан утицај на 
функционисање сектора као целина, детерминисала подручја 
деловања у којима су неопходна унапређења и креирале препоруке 
за мере институционалне подршке.



МЕТАЛСКИ СЕКТОР – НЕКАДА

◼ Металски сектор и шире 
посматрано металска индустрија је 
представљала једну од водећих грана 
привреде бивше Југославије све до 
осамдесетих година двадесетог века 
са значајним учешћем у укупној 
производњи, запослености и извозу.

◼ Највећи индустријски комплекс у 
СФРЈ је била фабрика аутомобила 
,,Застава" у Крагујевцу. ,,Застава" је 
запошљавала 56.379 радника и 
простирала се на површини од 300 
хектара, са око милион квадратних 
метара хала и 15 километара 
дугачким производним линијама.



МЕТАЛСКИ СЕКТОР -

ДАНАС

Током свог пет деценија дугог пословања фабрика је остварила 

производњу од преко 4 милиона и извоз од 700.000 аутомобила у 

74 земље на 5 континената. У систему производње аутомобилске

индустрије поред фабрике ,,Застава" било је укључено и 280 

коопераната из 130 градова СФРЈ.

На основу уговора о заједничком инвестиционом улагању који 

је потписан 29. септембра 2008. године између компаније Фиат 

(Fiat Group Automobiles) и Владе Републике Србије (РС) основано је 

заједничко привредно друштво за производњу путничких 

аутомобила Фиат Аутомобили Србија (ФАС) д.о.о. са седиштем у 

Крагујевцу, а марта 2015. године назив је промењен у Fiat Chrysler 

Automobili Serbia (ФЦА). Поред ФЦА у оквиру индустрије послује 

и више од 100 произвођача делова и компоненти од којих 

значајан део припада сектору малих и средњих преузећа и 

предузетника.



МЕТАЛСКИ СЕКТОР

◼ Данас у металском сектору 
Крагујевца, у областима 
производње металних 
производа осим машина и 
уређаја, опреме и производње 
моторних возила, приколица 
и полуприколица, послује 
укупно 145 привредних 
друштава и 268 
предузетничких радњи. Од 
укупног броја активних 
привредних субјеката, око 
60% су микро предузећа, 28% 
мала, 9% средња и 4% велика 
предузећа. 



ИКТ СЕКТОР

◼ У ИКТ сектору, односно у областима рачунарско програмирање, 
консултантске услуге и с тим повезане делатности и 
информационе услужне делатности  у привреди Крагујевца 
послује укупно 64 привредна друштва и 377 предузетничких 
радњи. Од укупног броја активних привредних друштава за које 
је податак о величини доступан, 66% су микро предузећа, 3% су 
мала предузећа и 1,7% су велика предузећа.



ЛОКАЛНА ПОДРШКА 

ПОСЛОВНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

◼ Мрежу локалне пословне подршке у Крагујевцу поред 
Канцеларије за локални економски развој и Привредног 
савета, као сталног радног тела Градског већа, чине и 
Регионална агенција за економски развој Шумадије и 
Поморавља, Бизнис иновациони центар Крагујевац, 
Привредна комора Србије – регионална комора у 
Крагујевцу, развојни центри и институти при Универзитету, 
Удружење предузетника и кластери – ИКТ кластер 
централне Србије  и Грађевински кластер.

◼ Подршку економском развоју активно пружају и институције 
средњег и високог образовања, односно 8 средњих школа и 
Универзитет у чијем саставу су 12 факултета и 2 института. 



АНАЛИЗА ЛАНЦА ВРЕДНОСТИ

◼ Ситуациона анализа, мапирање и анализа ланца вредности обезбедили 
су одговоре на следећа питања:

◼ Ко су главни учесници у ланцу вредности, колико их има и које су њихове 
активности?

◼ У којим фазама ланца вредности се ствара највећа додата вредност?

◼ Где настају највећи трошкови?

◼ Како се врши проток материјала/роба дуж ланца?

◼ Који је обим активности појединачних учесника у ланцу (набавка, 
производња, продаја)?

◼ Како се врши проток информација дуж ланца (информације о тржишту, 
ценама, квалитету, роковима, набавци, итд.)?

◼ Каква је структура ланца, односно ко су актери који остварују највећи/кључни 
утицај на функционисање ланца?

◼ Какве врсте односа и веза постоје између различитих актера у ланцу? 

◼ Шта су највећи проблеми са којима се суочавају актери у ланцу?

◼ Какав је институционални и политички оквир?

◼ Кључни екстерни фактори који утичу на функционисање ланца?

◼ Које институције пружају највећу подршку функционисању ланца?



КЉУЧНИ НАЛАЗИ ФОКУС 

ГРУПА – МЕТАЛСКИ СЕКТОР
◼ ГРУПА 1: ПРЕДСТАВНИЦИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

◼ Присутни представници следећих привредних субјеката: Горење МДМ, Униор 
Цомпонентс, Сунце Маринковић, WКГ, Минд Гроуп, Тригано приколице, 
Профил. Фокус групи су присуствовали и представници Градске управе и 
Развојног бизнис центра.

◼ РЕЗИМЕ КЉУЧНИХ НАЛАЗА:

◼ Највећи проблем у металском сектору је дефицит квалитетне/обучене радне 
снаге на тржишту рада што захтева дугорочан и системски приступ на 
промоцији занимања металске струке у који би се укључили представници ЛС, 
образовних институција и привреде;

◼ Значајан проблем за пословање предузећа је лоша и неразвијена 
инфраструктурна опремљеност у целом Граду, а посебно на подручју радне 
зоне у оквиру некадашње фабрике ,,Застава" што упућује на потребу ЈЛС за 
пажљивијим планирањем јавних улагања и стављањем фокуса на унапређење 
пословног окружења у Граду.

◼ Постоји потреба за интензивнијом сарадњом представника градске управе са 
постојећом привредом, већи сензибилитет за реалне проблеме привредника, 
као и унапређење локалних инструмената подршке постојећој привреди.



КЉУЧНИ НАЛАЗИ ФОКУС 

ГРУПА – МЕТАЛСКИ СЕКТОР
◼ ГРУПА 2: ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 

ОБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА И ИНСТИТУЦИЈА 
ПОДРШКЕ

◼ Присутни представници из следећих институција: Градска управа, 
Развојни бизнис центар, Средња стручна школа, Бизнис 
иновациони центар.

◼ РЕЗИМЕ КЉУЧНИХ НАЛАЗА:

◼ Металски сектор на локалном нивоу није конституисан услед чега је 
степен сарадње и повезивања учесника на недовољном нивоу.

◼ Не постоји база свих активних предузећа и предузетника у сектору.

◼ Одсуство системског приступа сагледавању и решавању проблема од 
стране ЈЛС.

◼ Недостају догађаји различитог карактера и садржаја који би за циљ 
имали већу промоцију Крагујевца као колевке металског сектора. 



КЉУЧНИ НАЛАЗИ ФОКУС 

ГРУПА – МЕТАЛСКИ СЕКТОР

◼ ГРУПА 3: ПРЕДСТАВНИЦИ КУПАЦА И ДОБАВЉАЧА

◼ Присутни представници следећих привредних друштава: Минд 
Гроуп Реал Естате, ТПВ Шумадија, Техноалат, Блажекс. Присутни 
су били и представници Бизнис иновационог центра.

◼ РЕЗИМЕ КЉУЧНИХ НАЛАЗА:

◼ Потребна је већа подршка ЈЛС у сегменту увођења стандарда, 
примене нових технологија и креирању услова за обављање нових 
пословних активности. У складу са тим, неопходно је именовати 
лице које би испред Градске управе било задужено за комуникацију 
са привредом.

◼ Неопходна је боља сарадња са Привредном комором Србије у делу 
који се односи на учешће на сајмовима и Б2Б састанцима.

◼ Проблематика везана за сакупљање и одлагање индустријског и 
опасног отпада захтева већу пажњу ЛС. 



КЉУЧНИ НАЛАЗИ ФОКУС 

ГРУПА – ИКТ СЕКТОР

◼ ГРУПА 1 и 2: ПРЕДСТАВНИЦИ ПРИВРЕДНИХ 
ДРУШТАВА, ПРЕДУЗЕТНИКА, КУПАЦА И 
ДОБАВЉАЧА

◼ Присутни представници следећих привредних субјеката: Сеавус, 
Интернет Маркетинг Солутионс, Елплант, Едопс, Волвоx, 
Тетрабyте, 4ИТ.

◼ Такође, фокус групи су присуствовали и представници Градске 
управе, ИКТ кластера централне Србије и Економског факултета 
у Крагујевцу.

◼ ГРУПА 3: ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
ОБРАЗОВНИХ И ИНСТИТУЦИЈА ПОДРШКЕ

◼ Присутни представници следећих институција: Градска управа, 
Бизнис иновациони центар, Регионална развојна агенција, ИКТ 
кластер централне Србије, Висока школа струковних студија, 
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља.



КЉУЧНИ НАЛАЗИ ФОКУС 

ГРУПА – ИКТ СЕКТОР
◼ РЕЗИМЕ КЉУЧНИХ НАЛАЗА:

◼ Сектор ИКТ није конституисан што отежава артикулисање потреба, 
проблема и захтева и њихово системско решавање.

◼ Неопходно је јачање свести о потенцијалним користима дигитализације и 
улоге локалних ИКТ предузећа у дигитализацији пословних функција 
предузећа у другим секторима.

◼ Постоји потреба за промоцијом сектора и обезбеђивањем заједничког 
простора за ИКТ компаније.

◼ Потребно је више иницијатива и догађаја који за циљ имају умрежавање 
предузећа из ИКТ али и других сектора.

◼ Степен сарадње између ИКТ предузећа и институција подршке је скроман 
што је делимично последица одсуства информација о овим привредним 
субјектима у базама институција, а делимично затворености и 
незаинтересованости предузећа за коришћење програма и мера подршке.

◼ У условима недостатка практичних знања студената након завршетка 
школовања, неопходно је организовати различите програме едукације,
стручне праксе и бизнис обуке.



ПРЕПОРУКЕ – МЕТАЛСКИ 

СЕКТОР

◼ Дефинисање металског сектора као развојног приоритета Крагујевца, те 
постављање специфичних циљева и алокација средстава за њихову 
реализацију;

◼ Унапређење инфраструктуре (саобраћајнице, електричнa енергијa, гас, 
водa, канализациона мрежа) кроз обезбеђивање средстава из локалног 
буџета, пажљивије планирање јавних улагања и веће коришћење 
расположивих фондова и инфраструктурних програма. спостављање 
механизама за ефикасније реаговање ЛС на уочене инфраструктурне 
проблеме и то по утврђеним приоритетима (нпр. проблеми у радној зони 
на простору некадашњег комплекса фабрике ,,Застава" су значајни за 
пословање већег броја предузећа);

◼ Већа заинтересованост и сензибилитет за проблеме локалних привредника 
и успостављање механизма за редовну комуникацију како би се омогућило 
брзо и ефикасно решавање проблема;

◼ Израда регистра локалних привредних друштава и предузетника у 
металском сектору у циљу подстицања развоја локалног ланца вредности и 
веће видљивости локалних предузећа. Креирати и базу јавних 
тендера/набавки на локалном нивоу;



ПРЕПОРУКЕ – МЕТАЛСКИ 

СЕКТОР

◼ Промоција локалних микро и малих предузећа и предузетника као добрих 
партнера у ланцу вредности металског сектора;

◼ Конституисање сектора, односно повезивање, умрежавање и укрупњавање 
свих група учесника у ланцу вредности кроз формирање удружења 
локалног металског сектора чиме би се омогућило;

◼ Формирање ,,металског парка,, у радној зони на простору некадашње 
фабрике ,,Застава" као својеврсног инкубатора у којем би се на 
јединственом простору вршила заједничка обука кадрова, размена знања, 
ширење информација, организација промотивних догађаја, популаризација 
сектора и сл.;

◼ Проактиван приступ решавању проблема недостатка квалификоване радне 
снаге у металском сектору кроз следеће конкретне активности:

◼ Иницирање дијалога за ублажавање негативних ефеката примене прописа у 
области јавних набавки, наплате потраживања, нелојалне конкуренције и 
фаворизовања страних инвеститора, висине локалних такси, рада 
појединих државних институција .



ПРЕПОРУКЕ – ИКТ СЕКТОР
◼ Дефинисање ИКТ сектора као развојног приоритета Крагујевца, те 

постављање специфичних циљева и алокација средстава за њихову 
реализацију;

◼ Промоција значаја и потенцијала ИКТ у широј друштвеној заједници, као и 
промоција улоге локалних предузећа у процесима дигитализације (медијска 
кампања о важности дигитализације, кампања за унапређење компјутерске и 
ИТ писмености становништва, организација интер индустријских догађаја у 
циљу представљања локалних ИКТ предузећа и успостављања сарадње са 
привредним субјектима из других сектора);

◼ Конституисање сектора и успостављање механизама за редовну комуникацију 
кроз следеће активности ЛС, а уз подршку ИКТ кластера централне Србије 
(креирање базе свих привредних субјеката у сектору, успостављање онлине 
платформе за представљање локалних предузећа, промовисање догађаја, 
семинара, обука, подршка раду ИКТ кластера централне Србије, 
обезбеђивање заједничког простора за ИКТ предузећа у граду);

◼ Програми обуке и усавршавања (бизнис обуке за привредне субјекте из ИКТ 
сектора, стручна пракса за ђаке и студенте, стручна усавршавања за запослене 
у сектору).



БРЕНДИРАЊЕ ГРАДА 

КРАГУЈЕВЦА – ФАЗА 1

◼ ВИЗИЈА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

◼ Град Крагујевац ће бити препознат у земљи и 
региону као локална самоуправа која нуди најбоље 
пословне и образовне могућности за све грађане,
при чему се подједнако вреднује дугогодишња 
традиција у области металског сектора и потенцијал 
за развој савремених ИКТ.



БРЕНДИРАЊЕ ГРАДА 

КРАГУЈЕВЦА – ФАЗА 1

◼ МИСИЈА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

◼ Мисија града Крагујевца је пружање квалитетних
услуга подршке пословним субјектима и
инвеститорима са фокусом на отварање нових
радних места, побољшање инфраструктуре и
повезивање свих стејкхолдера.

◼ У испуњењу мисије, локалним економским
развојем управљаћемо одговорно и одлуке
доносити на бази чињеница, података и уз
уважавање економских, социјалних и еколошких
фактора.



БРЕНДИРАЊЕ ГРАДА 

КРАГУЈЕВЦА – ФАЗА 2
◼ УПИТНИК - БРЕНДИРАЊЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА (привреда)

◼ Демографска питања (пол, године старости, стручна спрема, 
занимање, састав  домаћинства).

◼ Индекс имиџа града (колико по Вашем мишљењу утиче привреда на 
то да Град Крагујевац буде познат и важан, да ли се Ви, као 
представник привреде, слажете са тврдњом да Град Крагујевац 
металску индустрију и ИКТ сектор треба претежно да користи за 
брендирање града, у којој мери, по вашем мишљењу, привреда утиче
на усељавање људи у Крагујевац, колико је, по Вашем мишљењу, 
лако наћи посао у Граду Крагујевцу).

◼ Питања за будући имиџ (који је први симбол који Вам пада на памет 
када помислите на Крагујевац, да ли Крагујевац има неки 
карактеристичан локални производ, коју боју би повезали са Градом 
Крагујевац, ако помислите на разгледницу из Крагујевца на којој се 
налази једна фотографија, шта би била на тој фотографији, која је 
прва особа која Вама падне на памет када помислите на Крагујевац, 
који логотип, грб или облик би повезали са Градом Крагујевцем)

◼ У наредних десет година, Крагујевац видите као индустријски центар 
који је: познат у Србији, познат у региону, познат у Европи.



БРЕНДИРАЊЕ ГРАДА 

КРАГУЈЕВЦА – ФАЗА 2
◼ АГЕНДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФОКУС ГРУПА - 15. и 16. јул 2021.г.

◼ Групе учесника:

◼ Група 1: Представници привреде (привредна друштва и 
предузетници)

◼ Група 2: Представници локалне самоуправе

◼ Група 3: Представници образовних институција и институција 
подршке 

◼ Група 4: Представници цивилног сектора

◼ ДАН 1. (15.07.2021.) 

◼ 11:00-12:30h – Одржавање сесије са представницима групе 1

◼ 13:00-14:30h – Одржавање сесије са групама 2 и 3

◼ 14:30-15:00h – Закључци

◼ ДАН 2. (16.07.2021.) 

◼ 10:00-11:30h – Одржавање сесије са групом 4 

◼ 11:45-12:15h – Закључци



БРЕНДИРАЊЕ – BODEN



БРЕНДИРАЊЕ – BODEN

◼ Схематски преглед -
Енергетска симбиоза

◼ Индустријски парк 
приказује постојеће и 
планиране  индустријске 
актере

◼ Управљање токовима 
енергије и материјала у 
симбиози између актера

◼ Развој пословних 
модела путем дигиталне 
платформе пружа 
могућности за кружну 
економију



ПРОГРАМ ЛЕР-А

◼ Водећи се тиме да се јавна средства троше на 
ефикасан начин и то тако што се усмеравају ка 
решавању унапред дефинисаних проблема 
привреде на локалу, полазна основа за израду 
Програма локалног економског развоја града 
Крагујевца за период 2021-2023. година, садржана је 
у документу Анализа ланца вредности металског 
сектора и сектора Информационо-комуникационих 
технологија у привреди града Крагујевца 



ПРОГРАМ ЛЕР-А
СТРУКТУРА ПРИВРЕДЕ

◼ Број активних привредних друштава на територији града 
Крагујевца у 2019. години је 1.892, што чини 67% укупно 
активних привредних субјеката у Шумадијској области.

◼ Број предузетника у истом периоду је 7.611, што чини 66% 
укупног броја предузетника у Шумадијској области.

◼ Посматрано по делатностима, највећи број предузећа 
послује у секторима прерађивачке индустрије и трговине.

◼ У структури локалне привреде према величини доминирају 
микро и мала предузећа.



ПРОГРАМ ЛЕР-А
СТРУКТУРА ПРИВРЕДЕ

◼ Према последњим расположивим подацима Републичког завода 
за статистику за 2019. годину, број регистрованих запослених 
лица на подручју града Крагујевца износи 53.130 што чини 67% 
укупно регистроване запослености Шумадијске области. 
Највећи удео у укупној запослености чине запослени у правним 
лицима (79,5%), а затим приватни предузетници (18,7%).

◼ Укупна незапосленост у Републици Србији износи 314.100, у 
Шумадијској области 28.635, а у граду Крагујевцу 17.165 лица. 
Посматрано на 1.000 становника, број незапослених у 
Крагујевцу је 976 лица, у Шумадијској области износи 101 лице, 
док је на нивоу Републике овај показатељ 79. У структури укупне 
незапослености највеће учешће остварују лица у старосној 
групи 35-59 година (59%).

◼ Просечна нето зарада у Крагујевцу у 2020.г. износила  је 57.479 
РСД што је изнад просека Шумадијске области од 55.085 РСД, а 
испод републичког просека који је износио 60.109 РСД.



ПРОГРАМ ЛЕР-А

- МЕРЕ -
◼ Програм треба да одговори на укупну стабилизацију 

локалне привреде, уједно стварајући привредно окружење 
које је у стању да привуче како велике инвестиције тако и 
да постојећим привредним субјектима омогући даљи 
развој.

◼ Програм је конципиран тако да подржава локалну 
привреду у реализацији:

◼ Активности везаних за инвестиционе пројекате,

◼ Активности спровођења истраживања и развоја, и

◼ Различитих активности привреде које се односе на 
редовне месечне активности привредника, промоцију 
локалне привреде, активности везане за унапређење 
конкурентности, активности мањих улагања, као и 
промотивне активности привредника.

◼ Опредељена средства за реализацију Програма за 
период 2021-2023.г. износе 60 милиона динара.



ПРОГРАМ ЛЕР-А

- ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ -
◼ Програмом се пружа подршка за реализацију инвестиционих пројеката.

Сами инвестициони пројекти морају садржати процену поврата инвестиције 
за привредног субјетка а локалној самоуправи морају пружити довољно 
података за оцену оправданости доделе средстава и избора пројекта при чему 
се из пројекта јасно изводи закључак да се ради о почетном улагању и 
отварању радних места повезаних са почетним улагањем.

◼ Исто тако је неопходно да подаци у инвестиционом пројекту омогуће 
локалној самоуправи да утврди да је додела средстава пре свега неопходна 
ради: 1) знатног повећања величине пројекта, или 2) знатног повећања 
укупног износа средстава које корисник улаже у пројекат, или 3) знатно 
повећање брзине реализације пројекта, или 4) реализације пројекта који се 
не би реализовао без доделе средстава.

◼ Поред тога инвестициони пројекат мора пружити информације о износу 
трошкова улагања како би локална самоуправа могла на основу односа 
трошкова улагања и трошкова зарада да определи начин калкулације 
државне помоћи, односно да узме најбољу варијанту за корисника у односу 
на величину оправданих трошкова. 



ПРОГРАМ ЛЕР-А

- ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ -

◼ Град Крагујевац је одредио да се Програмом подржавају 
привредни субјекти којима је потребно саветовање у области 
подстицања иновација како би подстакла развој ове области. 

◼ За саветодавне услуге намењене иновацијама - трошкови везани 
за саветовање менаџмента, технолошку помоћ, услуге преноса 
технологије, усавршавање, саветовање приликом преузимања, 
заштите и трговине правима интелектуалне својине и за 
лиценцне уговоре, саветовање о употреби стандарда;

◼ За услуге подстицања иновација - трошкови везани за 
канцеларијски простор, креирање базе података, истраживање 
тржишта, коришћење лабораторија, означавање квалитета, 
тестирање и сертификацију.



ПРОГРАМ ЛЕР-А
ПОДРШКА РАЗЛИЧИТИМ 

АКТИВНОСТИМА
▪ Редовне месечне активности привредника (трошкови редовних 

месечних камата кредита узетих за набавку опреме или 
одржавање ликвидности код комерцијалних банака; трошкови 
месечног закупа пословних просторија; редовни месечни 
комунални трошкови (струја, телефон, интернет и др.); трошкови 
месечних зарада; трошкови транспорта и логистике)

◼ Промоција локалне привреде (учествовање на сајмовима и 
изложбама или трошкови везани за посете сајмовима и изложбама 
како у земљи тако и у иностранству)

◼ Активности везане за унапређење конкурентности (трошкова: 
лиценцирања, сертификовања, набавке франшизе и увођење 
франшизе; увођење и управљање системом квалитета)

◼ Активности мањих улагања (набавке алата, машина, 
постројења, опреме, различитих инструмената, куповине, 
изградње, доградње, реконструкције пословног простора и његово 
опремање)

◼ Промотивне активности привредника (истраживање тржишта, 
креирања и дизајна производа, припреме и штампе плаката).



КРАГУЈЕВАЦ У СЛИКАМА



ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

Градска управа за развој и инвестиције

Одељење за локални економски развој

Трг слободе, бр. 3, 34000 Крагујевац

тел. 0602342388

email: ssokovic@kg.org.rs

mailto:ssokovic@kg.org.rs

