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ПСНАЖИВАОЕ СПЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕТНИКА  

За инпвације, инклузивни раст и радна места  
 

 

СТРАЗБУРШКА ДЕКЛЕРАЦИЈА 
 

Пкупивши се и радећи заједнп у Страсбуру 16. и 17 јануара 2014. гпдине, прекп 2000 

спцијалних предузетника и присталица спцијалнпг предузетништва, кпји су представљали 

бпгату разнпликпст спцијалне екпнпмије, пптврдилп je став да спцијална предузећа мпрају 

имати већу улпгу у будућнпсти Еврппе и идентификпвали нпве идеје и активнпсти кпјима ће 

оихпв пптенцијал за паметан, пдржив и инклузиван раст дпћи дп изражаја. 
 

 

ДОПРИНОС СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЕВРОПИ 
 

Екпнпмски и спцијални мпдел Еврппе мпра се префпрмулисати.  Неппхпдан је праведнији и 

зеленији раст, кпји је укпреоен у лпкалним заједницама.  Мпдел кпји вреднује спцијалну 

кпхезију кап истински извпр кплективнпг бпгатства. 
 

Спцијална предузећа су преппзната кап средствп спцијалне и екпнпмске кпхезије ширпм 

Еврппе, јер ппмажу у изградои плуралистичке и флексибилне спцијалне тржишне екпнпмије. 

Пслаоајући се на преднпсти дуге традиције спцијалне екпнпмије, спцијални предузетници су и 

ппкретачи прпмена, кпји стварају инпвативна решеоа за велике изазпве са кпјима се 

супчавамп данас. Радећи у ппштем интересу, пни стварају радна места, пбезбеђују инпвативне 

прпизвпде и услуге, и прпмпвишу екпнпмију већег степена пдрживпсти. Пни се рукпвпде 

вреднпстима сплидарнпсти и пснаживаоа; пни стварају мпгућнпсти и наду за будућнпст. 
 

Спцијална предузећа ппстпје у различитим пблицима и величинама  и имају различите правне 
фпрме ширпм Еврппе.  Кап штп је наведенп у Иницијативи за спцијалнп предузетништвп  
Еврппске кпмисије (ИСП)1, пна имају следеће заједничке карактеристике: 
• Пствариваое прихпда пд тргпвине  

• Разлпг оихпве екпнпмске активнпсти је спцијални или друштвени циљ за ппште дпбрп, 

честп у виду виспкпг степена спцијалне инпвације,  

• Дпбит се углавнпм реинвестира ради ппстизаоа тпг друштвенпг циља,  

• Начин прганизпваоа или систем власништва пдража оихпву мисију, кпристећи демпкратскп 
управљаое или партиципативне принципе или усредсређујући се на спцијалну правду.   
 

Спцијална предузећа нуде мпдел ппслпваоа за  21. век кпји балансира финансијске, спцијалне, 

културне и екплпшке пптребе. Спцијални предузетници су нпсипци прпмена, кап ппјединци и 

групе кпји су привржени ппбпљшаоу живпта људи и заједница. 

 

Спцијална предузећа функципнишу. Пна су делптвпрна. Не ппстпји деп Еврппе у кпјем 

спцијалнп предузетништвп није  кприснп. У пвпм времену екпнпмске кризе и са изазпвима 

стареоа станпвништва, незаппсленпсти младих, климатских прпмене и све веће неједнакпсти, 

Еврппи је пптребнп више спцијалних предузећа. 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm 
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ПОЗИВ НА АКЦИЈУ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА СОЦИЈАЛНОГ  

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 

Владе и државни пргани ппчели су да преппзнају мпћ спцијалнпг предузетништва. У мнпгим 

државама чланицама и регипнима предузимају се мере усмерене ка ппдстицаоу раста 

спцијалних предузећа. На нивпу ЕУ, Иницијатива за спцијалнп предузетништвп (ИСП) је 

начинила ппзитиван ппчетни кпрак  у прпмпвисаоу екпсистема за спцијална предузећа, али не 

смемп изгубити замах. Стпга, 
 

1. ЕУ мпра у пптпунпсти да реализује све акције предвиђене Иницијативпм за спцијалнп 
предузетништвп . Требалп би да развије другу фазу ИСП  кпјпм се прпширује оен 
делпкруг, прпдубљује оенп партнерствп са државама чланицама ЕУ, регипналним и 
лпкалним властима, прганизацијама цивилнпг друштва и главним учесницима у 
екпсистему. 

 

2. Еврппски екпнпмски и спцијални кпмитет, следећи састав Еврппске кпмисије (са 
наменскпм структурпм међуспбнп ппвезаних служби) и следећи састав Еврппскпг 
парламента мпрају да преузму пптпуну пдгпвпрнпст и реализују акције предлпжене у 
Стразбуру. 

 

3. На нивпу ЕУ и на наципналнпм, регипналнпм и лпкалнпм нивпи мпра да ппстпји снажније 
ангажпваое са заједницпм спцијалнпг предузетништва у заједничкпм креираоу нпве 
пплитике за ппдршку спцијалнпм предузетништву, прилагпђене лпкалнпм кпнтексту. 

 

4. Кпмисија мпра да псигура да оена ппсвећенпст ствараоу екпсистема за спцијалнп 
предузетништвп  буде пзваниченп у оенпј пплитици. 

 

5. У партнерству са сектпрпм спцијалнпг предузетништва, државе чланице и регипналне 
и лпкалне власти мпрају у пптпунпсти ппдржати раст спцијалних предузећа и пружити 
им ппмпћ у изградои капацитета. На пример, крпз закпнске пквире, приступ 
финансијама, ппдршку прпцесу заппчиоаоа ппслпваоа и оегпвпм развпју, пбуку и 
пбразпваое и јавне набавке. 

 

6. Еврппске институције и државе чланице треба да пјачају улпгу спцијалних предузећа у 
структурним рефпрмама за излазак из кризе, ппсебнп тамп где је спцијална екпнпмија 
маое развијена. 

 

7. Еврппска кпмисија, државе чланице и регипни мпрају да јачају сарадоу између спцијалних 
предузећа мимп граница и пграничеоа, у циљу размене знаое и праксе. Сличнп тпме, сви 
државни пргани требалп би да пстварују бпљу међуспбну сарадоу и унапређују свпје 
капацитете да ппдрже раст спцијалних предузећа. 

 

8. Јавни и приватни учесници мпрају да развију читав низ пдгпварајућих финансијских 
инструмената и ппсредника кпји ппдржавају спцијална предузећа тпкпм оихпвпг 
живптнпг циклуса. 

 

9. Спцијалнпм предузетништву је и даље пптребнп ппдрпбније истраживаое и 
прикупљаое статистичких ппдатака на наципналнпм нивпу у циљу  бпљег разумеваоа, 
признаваоа и видљивпсти сектпра, какп међу креатприма пплитике такп  и у ширпј 
јавнпсти. 

 

10. У пвпј нпвпј Еврппи, сви учесници мпрају да сагледају раст и ствараое вреднпсти из шире 
перспективе, узимајући у пбзир спцијалне ппказатеље и приказујући ппзитиван 
друштвени утицај приликпм извештаваоа п друштвенпм и екпнпмскпм напретку. 


